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Rahman ve Rahim Allah’n Adyla

ÜÇ YÜZYETM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üç Srrn Menzilinin Bilinmesi

Bu srlar, mertebesi ilahi inayetle âleme üstün getirilen hikmet su-

yu mertebesinden ortaya çkmtr. Âlemin -sureti intikal etse bile-

ebedü’l-ebed, sonsuza kadar baki kalacann Muhammedi mertebeden

örenilmesi hakkndadr.

Düzenli bir ekilde sonlanan makamlar var

Saygn ruhlar için haber verir onlar

Onlar söylerim ben ve kiminle oturduum bilinmez

Çünkü nur karanlklar içinde

Karanlk olmasayd nur da olmazd

Eksiklik tamamlkla çkar ortaya

izafeti gören kendini bilince

Akitler ve kyam ile snrlanr

Görür ki varln bir sonu var

Balangç o sonla ortaya çkar

Balangç ve son arasnda engeldir

Sürekli olan ebedi varlk!

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, bütün âlem rakk- men-

ur’da yazlm bir kitaptr ki, o da varlktr. Âlem dürülmü deil,

açlm ve zuhur etmitir. Âlemin bast ve yaylmasyla onun rahmet

için yaratld örenilirken zuhuruyla da içindekiler ve onlarn neye

delil olduklar örenilir. Allah harfleri birbirlerine eklenip -ki kastedi-
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len âlemin zikrettiimiz tarzdaki tertibidir- anlamlarn harflerine ekle-

dii için âlemi bir kitap olarak yaratmtr. Kitap ordunun dizilii an-

lamndaki ketibetii’l-cey’ten türetilmi bir kelimedir. Âlemin bastnn

ve yaylmasnn rahmetten kaynaklandn söyledik, çünkü âlem rah-

metten inmitir. Nitekim Allah Teâlâ ‘Rahman ve Rahim’den indirilme-

dir’’ buyurur. Baka bir ayette ‘Ayetleri Arapça Kuran olarak bilen ka-

vim için açklanm hitaptr
52

denilir. Baka bir ayette ‘Allah ayetleri hik-

metle indirmi sonra onlar Hakim ve Habir’in katndan tafsil edilmitir
’3

buyurur. Ayetler onda ‘ihkan’ edilmitir ve onlarn tafsilini Allah’n

hikmet ve sözü ayrma gücü verdii kimse bilebilir, el-Hakim ve cl-

Habir’in inayet ehline verdii hikmet, varlklarn ve ilerin mertebele-

riyle varlklara ve bilinenlere ait hakk bilmeleridir. Söz konusu hak,

ilahi bir verile her eye yaratln vermek demektir. Hakk’n her eye

yaratln vermi olmas, bizim de her yaratlma hakkn vermemizi

gerektirir. Biz de bil kuvve olarak her varln snrlarnda hak etmi

olduu eyi bilir, ardndan ayetleri bilfiil tafsil ederiz. Bunlar el-Iiabir

ve el-Hakim’in bize verdii ekilde -anlayanlar için- tafsil eder, ileri

menzillerine indirir, haklar sahiplerine verir, onlara mertebelerini ta-

rmayz. Öyleyse kendilerini bu artla mekânlarna yerletirdiinde,

ayetlerin tafsili ve delilerin açklanmas, cl-Mufassl ilahi isminden kay-

naklanr. Çünkü tafsil eden herkes hikmet sahibi olmad gibi (tafsil

de) hikmet verilmi olmaya delil deildir. Ayetlerin hükümlerini ve

O’nun varlklara -ki ilahi kitap ve âlemdir onlar- ve ayetlere dönük

rahmetini bilmek, kendisini indireni -ki Rahman ve Rahim’dir- bilmek

demektir. in sonu, öne geçenlerin (bilinmesinden) ibarettir. Öne ge-

çenler Rahman ve Rahim’dir. Buradan bilginin mertebeleri olduu

kadar nihayette (âlemin) mutlak rahmete ulaaca örenilir. Bununla

birlikte (rahmete ularken) yolda yorulmalar, meakkat ve güçlükler

ortaya çkar. Bu yönüyle insanlarn bir ksmna rahmet ve rahatlk,

ulam olduu menzile girmesiyle eriir. Onlar cennetliklerdir. Bir

ksmnda ise -mizacna göre- yolun güçlükleri, meakkati ve skntlar

kalr. Böyle bir insan bazen hastalanr ve belli bir süre illete maruz ka-

lr. Sonra hastal gider ve rahatlar. Bunlar cehennem ehlidir, yoksa

onlar cehennemden çkp cennete ulaacaklar deillerdir. Ate onlara

hatalar ölçüsünde temas eder. Bununla birlikte Allah onlar cehen-
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nemde bir ekilde öldürür. Çünkü onlar için ate imar edecekleri vc

ehliyle birlikte yerleecekleri bir menzil deildir. Ate o kimseler için

bir yolcunun yolu esnasnda konaklayaca konaklardandr. Nihayette

ehli olduu menziline ular. te hikmet ve tafsilin anlam budur.

Çünkü eyler (umur), yan mümkünler, yokluk halinde kendiliklerinde

birbirlerinden ayrmtr. Allah onlar kendiliklerinde bulunduklar hal

üzere bilir. Onlar görür, kendilerine var olmay (tekvin) emreder ki,

kastedilen var (olmadr). Onar da Allah’n emriyle var olur. Allah ka-

tnda bir ‘icmal’ olmad gibi mümkünlerin hakikaderinde de bir ic-

mal yoktur. Aksine i kendiliinde ve Allah’n bilgisinde bütünüyle

‘tafsil’ edilmitir. cmal (genellik, özet) bizim nezdimizde, bizim için

ve bizde ortaya çkmtr. Öyleyse icmalde tafsili ilme’l-yakîn veya

ayne’l-yakîn veya hakka’l-yakîn kef eden kimse, Allah’n hikmeti ve

sözü ayrtrma gücü verdii biridir. Söz konusu insanlar bilhassa nebi

ve varislerdir. Hakimler, yani filozoflara gelirsek, onlarda bulunan

hikmet ödünçtür, çünkü onlar icmalde tafsili bilemezler. in sureti,

Allah’n hikmet verdii -ki bu hikmet onda ilahi bir inayet olarak bu-

lunur- bu makam sahibinin gördüü gibidir. Hakkn katnda ise

unsurî doadan itidale kavumu ve düzenlenmi cisimlere üflenen cü-

zî ruhlarn belirlenmesidir. Allah o ruhu kendisine izafe ettii Ruhu’l-

kül, yani Tüm Ruh’tan üfler. Bu nedenle Allah cüzî ruhlar cisimlerden

önce yarattn belirtmitir. Baka bir ifadeyle her cisim ve sureti yö-

netecek ruhu Allah cisimlerden önce yaratm ve belirlemitir. O ruh

Allah’n kendisine izafe ettii Ruhu’l-kiiPde kuvve halinde bulunurken

üfleme esnasnda tafsilde bilfiil olarak ortaya çkar. Keif sahibi için

Rahman’m nefesi odur. Böylece keif sahibi okkada bulunan mürekkep

içinde kâtibin yazaca bütün harfleri, kelimeleri veya ressamn çizece-

i surederi görür. Bütün bunlar, kitaptr. Böylece o mürekkepte bulu-

nan suretlerden ‘udur veya budur’ der. Kâtip ve ressam veya kâtip de-

il de sadece ressam veya ressam deil de sadece kâtip geldiinde, keif

sahibinin zikrettii üzere, mürekkeple keif sahibinin zikrettii her eyi

yazar ve resmeder, ona bir ey eklemez veya eksiltmez. Aklclarn ör-

fünde hakim denilen onu idrak edemez. Onu idrak, keif ehlinin pay

ve nasibidir. Onlar Allah’n kendilerine hikmet ve sözü ayrtrma (gü-

cü) verdii kimselerdir.
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Hz. Peygamber bize her hak sahibine hakkn vermeyi emretti. Bu

emri herkesin neyi hak ettiini bilmeden yerine getiremeyeceimiz gibi

onu örenmemiz de Hakk’n bize emri açklamasyla mümkündür. Bu

nedenle Allah kendisine izafeyle öyle buyurur: ‘Ona hikmeti verdik\
4

Baka bir ayette
‘Kime hikmet verildiyse, ona çok hayr/iyilik verildi

’5
de-

nilir. Bunu ancak kendisine hikmet verilen bilebilir. Söz konusu hik-

met Allah’n bir hibesidir. Nitekim henüz dta var olmu bir ey de-

ilken (emr-i vücûdî) varlklarmz bize veren de O’dur. Binaenaleyh

ilahi bilgi, Allah’m ilham, ilka (aktarma) ve Cebrail’i kalbe indirmek

yoluyla örettii bilgi demektir. Bu kitap da bize bu özellikte gelmi-

tir. Allah’a yemin olsn ki, Hakk’n yazdrmas ve Rabbani ilka veya

kevnî rav’ma ruhani üfleme olmakszn bu kitaba hiçbir harf yazma-

j

dm. in özü btdur. Bununla birlikte eriat getiren bir nebi olmad-

!
mz gibi yükümlü tutan bir nebi de deiliz. Çünkü teriî peygamber-

j
lik -ki yükümlü tutan, yani teklif peygamberlii demektir- Hz. Pey-

!

gamber’i vefatyla birlikte sona erdi. Ondan sonra resul veya eriat

|

getirecek veya yükümlü tutacak herhangi bir nebi gelmeyecekrir. Arda

j

kalan, sadece peygamberlerin diliyle gönderilen er’î hususlar Al-

I lah’tan anlamak, (konuyla ilgili) hikmet ve bilgidir. Ayrca Allah’n

varlk levhasna yazp çizdii âlemin harflerini anlamak geride kalm-

tr. Bu anlamyla tenzil, sonsuz olduu gibi dünya vc ahirette sürekli-

dir.

Allah dürülmü iken ina etti ve var etti

Bedenimi, düzenledi beni ve tesviye etti yaratlm

Hak benim için tertemiz bir ruh yaratt

Benimyapm gibi baka bir yaratlm yok!

Bana indirilen bir ruha ainaym

Yedi gök üzerinden birJurkan ile indirilmi

Burada Allah’n •Allah’tan korkarsanz, size Jurkan indirir
’6

ayetine

iaret ediyoruz.
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Bu konuda haber getirme iddiam yok

Allah’tan gelen bir haber

Fakat benim söylediim

hsan kaynakl bir bilgi

Bizim içimizde nebilik kapal bir kap

man kilidiyle o kapya balanmz

Böyle dememizin nedeni, bir vehim sahibinin ben ve benim gibi

kimselerin nebilik iddia ettiimizi zannetmesini engellemek amac ta-

r. Allah’a yemin olsun ki, hayr! Geride sadece miras ve bilhassa Hz.

Peygamber’in belirledii yöntemde yürümek (sülük) kalmtr. Genel

itibaryla insanlar, özel olarak ben ve benim gibiler için nebilikten ka-

lan ksm, Allah’n bizim için geride brakt sahih rüyalar ve güzel

ahlaktan baka bir ey deildir. Bunun yan sra insan kendini istizhar
7

ettiinde Kuran’m ezberlenmesi geride kalmtr. Bu ve benzeri husus-

lar, tevarüs edilen nebiliin parçalarndandr. Bu nedenle Allah’n ya-

ratt ilk insan olan Âdem bile onun yolunda yürüyen bir peygamber-

di. Öyleyse Âdem de bu topraktan yaratlma nedeniyle zorunlu olarak

bir varisti. Makama gelirsek, Âdem ve onun dndaki nebiler Hz.

Peygamber’in varisiydi. Çünkü Hz. Adem su ile toprak arasndayken,
K

yani henüz mevcut deilken Hz. Peygamber nebiydi. Öyleyse Adem

ve onun doal- insan sureti yokken veya Hz. Muhammed’in beeri su-

reti yokken veya Âdem ve dier nebiler yokken Hz. Muhammed ne-

biydi. Âdem beeri bedenlerin babasyken Hz. Muhammed Âdem’den

son varise kadar bütün varislerin babasdr. O halde dünyada bütün

zamanlarda, bütün resullerde ve Âdem’den kyamete kadar bütün nebi-

lerde ortaya çkan her eriat ve her bilgi Muhammedi mirastr. Bu ne-

denle Hz. Peygamber’e cevamiü’l-kelim, bütün hakikatleri kendinde

toplama özellii verilmitir. O hakikatlerden birisi de ‘Allah Adem’e

bütün isimleri öretti
’x

ayetidir. ‘Bütün’ Âdemi surette ve Muhammedi

surette ortaya çkmtr. Öyleyse ‘bütün’ Âdem’de isimlerken Hz. Mu-

hammed’e kelimeler olarak tecelli etmitir; zaren ‘Allah’n kelimeleri

tükenmez.’ Varlklar cevherleri itibaryla yok olmaz. Suretleri ortadan

kalkp hükümleri deise bile, cevher kalkmaz ve onda bir deime
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A

olmaz. Alemdeki deimenin nedeni Haldc’n suretten surete girmesi-

dir. Deime ortaya çkmasayd, âlem kemale ermeyecekti. Binaena-

leyh hiçbir ilahi hakikat yoktur ki âlem kendisine dayanmam olsun!

u var ki iin gerçei keif ehline göre udur: Âlemdeki deime
Hakk’n suretlerde halden hale girmesinden ibarettir. Öyleyse Hakk’n

diledii eyde tecelli etmesi, ‘Diledii ekilde seni terkip etti’ ve ‘Siz dile-

mezsiniz, Allah di/er
’9

ayetlerinde belirtilen durumda tecelli etmesinin ta

kendisidir. te (insann iradesi demek olan bu) meiyet, gerçekte Al-

lah’n meiyetidir, senin meiyeti ve iraden deildir! Hâlbuki sen

onunla dilersin. Öyleyse hayat cevherin kendisinden kaynaklanrken

ölüm suretlerin deimesinden kaynaklanr. Bütün bunlar, ‘Sizi snasn

diye...’ yani yükümlülükle ‘

hanginiz daha güzel amel edecek
'10

ayetinde

belirtilen maksada matuftur. Yani Allah el-Habir isminin (sizinle) ili-

kisi ortaya çksn diye sizi snar. Bu ismin bilgisi, tecrübeden örenilen

bir bilgidir. Hubra, yani tecrübeyle bilgi elde etmek, tartma ve inkâr

özelliinde yaratlm (insana) kar delil getirme amac tar. Bütün

bunlar, hitapta ve varlklarda ayederin tafsil edilmesinden kaynaklanr.

Binaenaleyh Allah
l

Habir, Hakim’ 11

, ‘Aziz ve Gafur 'dur'
12

.

Allah Teâlâ âlemdekilerin bir ksmna gösterdii hakikatleri herke-

se gösterseydi Gafur olmayaca gibi âlemde kimse kimseden iistiin

olmazd. Çünkü üstünlük -hangi konuda olursa olsun- bilgi fazlalyla

gerçekleebilir. Bütün âlem bir yönüyle üstün bir yönüyle aada bu-

lunur (fadl-mefdûl). Bu yönüyle âlimlerin en üstünü sanatta en aag-

dakiyle ortaktr. Bilgi Allah’n yaratt bir eydir. Oymaclk sanatn

bilmek saatkârm bilgisi ve onun sanatdr. Genel nezdinde bilgilerin

en düüü odur. Seçkinlere göre ise sanat ilmi bilgilerin en üstünüdür,

çünkü onun vastasyla Hak varlkta zuhur eder. Bu bilgi en'yüce bilgi

olduu kadar en açk yol ve en doru sözdür. Buradan Allah’n ehli

olan büyük seçkinler hüküm itibaryla sradan insanlann suretinde or-

taya çkm, mertebeleri anlalmamtr. Onlar kendilerinden bakas

bilememi, âlemde bir üstünlükleri olmamtr. Hâlbuki hal sahipleri

böyle deildir. Hal sahipleri genel nezdinde parmakla iaret edilecek

ekilde farkllamtr. Bunun nedeni onlarda gözüken harikulade hadi-

selerdir. Allah ehli bu konuda -bakalar da kendilerine ortak olduklar
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için- bu hallerden uzak durmulardr. Öyleyse Allah ehli makam itiba-

ryla bilinen müahedeyle tannmayan ve bilinmeyenlerdir. Nitekim

Allah da herkesin ftraten bildii fakat akl ve müahede bakmndan

bilemedii kimsedir. Allah bir kimseye tecelli etseydi, o kii kendisini

bilmeyecekti. Hâlbuki Allah sürekli tecelli etmektedir. Fakat Allah eh-

linin ve seçkinlerinin nezdinde malumdur. Allah ehli Kuran ehli olan

‘zikir ehlidir.’ Allah bize ‘onlara sorun’ diye emretti, çünkü onlar bize

ancak Allah’tan haber verirler. Allah öyle der:
‘

Bilmiyorsanz
,
zikir eh-

line sorun .’
13 Çünkü zikir ehli Hak ile oturanlardr. Allah’n kendisini

zikrettiine ahitlik ettii bir zâkir, kendisiyle oturan (Hak’tan)haber

verebilir ve gerçei olduu hal üzere bildirir ki bilgi bu demektir.

Çünkü ‘O Rabbinden bir delil üzeredir ve ondan bir ahit kendini takip

eder.'
1* Bu, onun Allah’tan getirdii bilgiyle zuhur etmesidir. Bilgi ise

Allah'n kendisiyle zikredene tecelli ettii niteliidir. Kii Hakk’ ne /

kadar zikrederse, Hak da onunla o kadar oturur. Bu nedenle Hz. Aye
]

Hz. Peygamber’in bütün anlarnda zikrettiini aktarm, onun sürekli

Allah ile oturduunu bildirmitir. Hz. Aye bu durumu keif yoluyla

bilmi olabilecei gibi bizzat Hz. Peygamber kendisine bunu bildirmi \

olabilir. O Allah ile otururken Allah da kendisine ümmetinin O’nun

katndan getirdii haberlerde kendisiyle tartmasna karlk, peygam-

berlerin haberlerinden ‘kalbini sabit klacak’ hususlar bildiriyordu. Al-

lah peygamberinin nezdinde bu ve benzeri bir halde bulunmasayd,

peygamberiyle dier insanlar arasnda bir fark kalmazd, çünkü Allah -

her nerede bulunurlarsa ve her nerede olurlarsa olsunlar- onlarla bera-

berdir. Allah’n özel bir beraberlikle kendisini zikredenlerle olmas ge-

rekir. Bu konuda sadece bilgi fazlal olabilir ve üstünlük bu bilgiyle

ortaya çkar. Öyleyse zikrederken zikrettii hakknda bilgisi artmayan

bir insan diliyle zikretse bile, ‘zâkir (zikreden)’ deildir. Çünkü zikre-

den, zikrin bütününü kuatt kimse olduu kadar öyle bir insan Hak

ile oturan iriidir. Öyleyse bir faydann gerçeklemesi zorunludur.

Çünkü kendisinden cimriliin beklenemeyecei cömert âlimin kendi-

siyle oturana onun yoksun olduu bir eyi ihsan etmesi gerekir. Cö-

mertlii kaldran bir cimrilik olmadna göre geride cömertlii kabul

edebilecek mahal kalmtr. (Hakk’m karsnda) ancak (cömertlii)

kabul edecek mahal sahibi oturabilir ve öyle birisi Hak ile oturandr.
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Bürün âlemle oturan -âlemin kendisi farknda deilken- Hak’tr. Sra-

dan insanlarn -mümin olduklarnda- bu konuda bilebilecekleri nihai

ey, Allah’n kendileriyle beraber olduunu bilmelerinden ibarettir.

Fayda insann Allah’n kendisiyle birlikte olduunu bilmesinde deil,

kendisinin Allah ile birlikte olduunu bilmesindedir. Gerçekte de du-

rum öyledir. O halde her kim Hak ile olursa, Hakk’ müahede etmesi

kaçnlmazdr. Kim O’nu müahede ederse, onda bilgi meydana gelir

ki, ilahi ihsan bu demektir:

Bilgi verile/ en yüce hsan

Keif en yüce ve açh yöntem

Hak Hak’tan istersen bir ey

Keif iste, keif! Allah ihsan eder onu sana

Sen kapnn kulpuna yap, onu kapatan nedir, bilir misin

?

Benlik iddias; ya ne açar: Allah’n varl

Binaenaleyh kapnn açlmasyla birlikte ilahi cömertliin verip iz-

har etmesi ve açklamasyla birlikte ‘keif yoluyla meydana gelmeyen

herhangi bir bilgi -bilgi deil- uurdur. Çünkü öyle bir bilgi kapal ka-

pnn ardndan elde edilmitir. Kap sensin, bakas deil! Sen kendi

manann hükmüne balsn. O ise kapnn kapal olmas demektir. Gö-

rünen suretin ve bedenin ardnda bilmediin baka bir anlam/mana

olduunu hissedersin, fakat hissetsen bile onu bilemezsin. Öyleyse gö-

rünen suret birinci msra, öteki mana ikinci msradr. Kapy açtnda,

o ikisi birbirinden ayrr ve kapnn ardmda bulunan ey görünür. te
bilgi budur. O bilgiyi ancak tafsil ederek görebildin. Çünkü sen, sende

bu ayrma gerçeklesin diye, iki msra ayrt ettin ve ayrtrdn. Kap
Hak ve halk olsayd -ki sen ve Rabbin demektir-, senin adna i belir-

sizleir ve kendini Rabbiden ayramazdn. Öyleyse kap açlmad
sürece kendini Rabbiden ayrt edemezsin. Kapnn açlmas sana kap

hakknda bilgi verir ve iki ‘msra’ arasndaki fark öretir. Böylece hem

kendini hem Rabbini örenirsin. Bu durum Hz. Peygamber’in ‘Nefsi

ni ben Rabbini bilir’ hadisinde belirtilir. uur (kendinden baka bir

eyin var olduu hissi) kap kapalyken olabilirken kap açlnca bilgi
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gerçekleir. Bilen insan bildii hususta ithama maruz kalrsa, bilen de-

il, uur (hissetme) sahibidir. Bildii hususta töhmet kalktnda sahip

olduu ey bilgidir. Böyle biri kapnn açldn bilir. Cömertlik kap-

nn ardndaki eyi ortaya çkartmtr. nsanlarn çou uurun bilgi ol-

duunu zanneder. uurun bilgiden pay, kapnn ardnda genel itiba-

ryla (belirsiz) bir ey bulunduunu bilmendir, fakat o eyin mahiyeti

bilemezsin. Bu nedenle Allah
‘Ona iir (uur ile ayn köklen gelen bir ke-

lime) öretmedik
’ 15 buyurur. Ayet müriklerin Peygamber hakknda söy-

ledikleri ‘o airdir’ sözlerine karlk gelmitir. Sonra *Ona gerekmezdi

de, o\ yani peygamberle gönderdiimiz ey ‘ancak zikirdir.’
16
Yani Pey-

gamber onu Hak ile karlkl oturmaktan almtr. ‘Ve apaçk Ku-

ran’dr.’
17 Yani zahirdir vc ccm’de tafsil edilmitir. Hz. Peygamber onu

‘uur’dan (hissederek) almamtr, çünkü uur, kiinin hissettii husus-

ta belirlemi olduu her eydir. Baka bir ifadeyle uur bir sezgidir.

Sezgi gerçee mutabk olup bilgi haline gelmi olsa bile sahibi o konu-

da bir basirete sahip deildir. Akll insann hakknda basirete sahip

olana kadar bir ie insanlar daveti,yakk almaz. Basiret, davet edilen

eyi kuku duymayacak ekilde görme veya keifle örenmek demektir.

Bu makama Peygamberler tahsis edilmi deildir. Bu makam zaten

onlarn ve varislerinindir. Vâris olmak sözde, amelde ve bilhassa

bâtnda olmak üzere halde tam ve kâmil anlamyla peygambere uymak-

la gerçekleir, çünkü varisin zahirdeki halini gizlemesi arttr. Onu

açklamak, zorunlu-ilahi emre baldr. Çünkü zahir dünyada fer (dal)

iken asl olan (kök) bâtnlktr. Yine bu nedenle Allah dünyada genel

itibaryla kullarndan perdelenmiken ahirette kullarnn geneline tecelli

eder. Belirli tecelli ettiinde -ki misal olarak daa tecellisini verebiliriz-

özel bir ekilde tecelli eder. Ayn ekilde insanlara eriat göndermek

üzere görevlendirilen peygamberlerin doru sözlülüklerini izhar etmek

üzere kendilerinde izhar etii halde de durum öyledir. Varis peygam-

berin ortaya koyduu eriata davet edendir, yoksa eriata getiren de-

ildir! Dolaysyla peygamberin muhtaç olduu ekilde halini izhara

muhtaç deildir.

Varis ümmet içinde davetin bekasn ve sürekliliini korur. Onun

pay bu kadardr. Hatta vârise bir eriat verilmi olsayd onu getirmez-
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di; eriat getirdiini varsaysaydk, ümmet kendisinden o eriat kabul

etmezdi. Dolaysyla peygamber adna olduu ekilde davetçinin getir-

dii kabul edilmediine göre, onun halinin görünmesinde fayda yok-

tur, bunu bilmelisin! Öyleyse Allah’n onlarn üzerinde halleri izhar

edip etmemesi, kulun çalmasna ve iradesine deil, bizzat O’na kal-

mtr. Onlarn üzerinde hallerin izhar, ümmet adna ‘keramet’ diye

isimlendirilir. Allah dostunun ve talibinin urunda gayret harcad ve

çalt i, nefsinin halleri hakknda Allah’tan gelen bir basirete sahip

olsun diye kapnn kendisine açlmasndan ibarettir, yoksa yaratlmla-

ra bu halle gözüksün diye bunu istemez. Böyle biri Rabbinden bir nu-

ra sahiptir ve makamnda sabittir. Onu ancak Hak sarsabilir. Bu türde-

ki bir keramet Allah hakkndaki bilgisiyle ve yine bu hususla ilgili ola-

rak esmaü’l-hüsna hakkndaki ve nice kelimeleri hakkndaki tafsili bil-

giden ibarettir. Böyle bir insan, kendisini düzenlerken ve itidal verir-

ken Allah’n ‘doasnn arzna’ ektii tohumlar örenir ve bunlardan

ortaya çkanlar nasl ifadelendireceini örenir. Bunun yan sra -

mertebeleri üzere- snaî ve ameli fiilleri örenir. Çünkü topraklan ç-

kan eyler, farkl türlere sahiptir ve onlar ‘arzn, yani yeryüzünün süsü-

dür.’ O halde insan doasnn toprandan ve bedeninden çkan ey,

onun süsüdür. Söz konusu süsler, anlatmdaki fasihlik ve hikmedi s-

naî-fiillerden ibarettir. Böyle bir insan, Rabbini bilmekle ilgili olup

hakknda ‘nazar ettii’ ‘akl semasndan’ inen eriat bilir. Bu ini onun

kalbine gerçekleen ‘ilahi tenzil’ demektir. Salih amel bura üzerinde

göe yükselen temiz kelimeleri de örenir. Bu kelimeler kendisini Al-

lah’a yükseltir. Allah "Güzel kelime O'na yükselir
’ 18

buyurur. Bunlar top-

raktan (arz) çkan eylerdir. ‘Salih amel de O’na yükselir.
,, ‘

> Bu da topra-

n çkarttklardr. Gökten inenler ise yeryüzüne katan eylerken on-

dan çkan topraktan çkanlardr. Onda gömülü olan da göe çkanlar-

dr. Öyleyse inen gömülü olan yükselenin ta kendisidir. O halde i er-

kek, dii, birleme ve doumdan ibarettir. O halde mevcut varlklar,

görülen hükümler, belirlenmi eceller ve kad fiiller vardr! Bunlarn

bir ksm dolayl olarak knanmken zatlar gerei övülmülerdir.

Sonra bilmelisin ki, varlkta tafsil amelle ortaya çkabilir. Amel sa-

hibi icmaldeki tafsil üzere bir eyi ‘tafsil’ ederse -ki bu hikmetin icmali
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demektir- böyle bir amel ‘salih amel’ demektir. Onu insann kendisi

hakkndaki tafsiline göre, baka bir ekilde tafsil ederse, böyle bir amel

‘salih olmayan’ ameldir. Salih olmayan amellerin çounluu, Allah’n

bildirdii tarzda deil de aklî düünceyle ileri tafsil edenlerde ortaya

çkar. lahi bildirimle tafsil edilen ilerin hepsi ‘salih amel’ iken akli dü-

ünceyle tafsil edilenlerin bir ksm salih amel iken bir ksm tafsil edili-

i bakmndan ‘salih olmayan’ ameldir. Bununla birlikte bütün ameller

Allah’a göre ‘salih’ ameldir. Nitekim öyle denilir: ‘Varlktaki eksiklik

de varln kemalindendir.’ Dilersen âlemin kemalindendir de diyebi-

lirsin, çünkü âlemden eksiklik eksik olsayd, âlem naks olurdu!

Bilmelisin ki, biz Allah’n (örettii) bilgi karsndaki edebin ge-

reiyle ve gerçekte de ‘salih olmayan amel’ veya ‘bozuk amel’ tabirleri-

ni kullanmazdk. Fakat Hakk’n ifadesinde Allah’n fesattan sakndrd-

n ve öyle buyurduunu gördük: ‘Allah yeryüzünde fesat/bozgun iste-

mez, Allah fesatçlar sevmez ’
20 Baka bir ayette ‘Oras ahiret diyardr,

onu yeryüzünde fesat ve büyüklük arzulamayanlara veririz'
21

denilir. Örf-

te akl sahipleri, hatta bütün insanlar arasnda fesadn kullanldn

görünce, biz de bu nedenle onu kullanmaya baladk. Daha önce biz

fesadn yerine ‘bir suretin ortaya çkartlmas ve ötekinin giderilmesi’

tabirini kullanrdk. Nitekim gerçekte de özel bir terkiple ve doal mi-

zacn nizam nedeniyle i böyledir. Bu balamda ‘Allah bozguncular

sevmez'
22

ayetine gelirsek, burada kastedilen, cevherin bakalatrlmas

veya suretin deitirilmesi deil, ilahi hükmün bakalatrlmasdr.

‘Yeryüzünde büyüklük isteyenleri sevmez
523

ayetine gelirsek, burada kas-

tedilen gerçeklemi bir durumdur. Çünkü üzerinde bulunan adna

yeryüzü -yervüzü/arz olduu sürece- yükseklii kabul etmez. Yükseklik

ve zirveleri dalarda ve direklerde görürüz. Allah yerin sallanm dur-

durmak üzere onlarla yeryüzünü arlatrmtr. Dalar yeryüzü (arz)

deildir. Allah yeryüzünü bir küre gibi ta ve toprak parçalardan ya-

ratm, bir ksmn dierlerine eklemitir. Göü yaratnca, yeri de u-

runa yaratld kimse (insan) kendisini mekân edinsin ve ona yerlesin

diye, yaym ve bu nedenle yeryüzü yuvarlak olmutur; küre halinde

kalsayd, yuvarlak olmaz ve dalar yaratlmazd. Allah dalar yaratm,

bir defada onlar hakknda sözünü söylemi, kuatc suyla (okyanus)
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bir da eklinde onlar ihata etmi, onu bir bölge gibi yapmtr. Üze-

rinde semann kubbesinin uçlarnn olduu söylenir. Göe nispet edi-

lip de kendisiyle onu nitelediimiz mavilik göün cirminin rengidir.

Çünkü gök görme duyusuna göre uzaktr. Nitekim uzak dalan siyah

görürsün ve onlarn siyahl gözden uzak olmalarndan kaynaklanr;

yaklatnda görüldükleri gibi olmayabilirler.

Renklerin iki tür olduunu açklam olduk: Birinci ksm renkli-

nin cisminde bulunurken ikinci tür cisme bakann gözünde meydana

gelir. Bu rengin varlk nedeni, gören ile görülen arasnda gerçekleen

geçici bir durumdur ve bakan kii onu gerçek ve aina olduu rengin-

den baka bir halde görür. Bu durum delillerdeki kukulara benzer.

Öyleyse onlar bir yandan renktir bir yandan renk deillerdir. Onlarn

ilahi hakikatlerden pay ‘Attnda sen atmadn, fakat Allah att
,2i

ayetin-

de belirtilen durumdur. O halde sen ‘sensin-sen olmayansn.’ Nitekim

bütün âlem hakikat itibaryla ‘halk ve halk olmayandr’ veya ‘Hak-Hak

olmayandr.’ Renklerin bu durumuna baka bir misal hayaldir: Hayal

duyudur-duy olmayandr, duyulur olandr-duyulur olmayandr. Bu-

rada tahayyül edileni kastetmekteyim. Toprak sudan, su havadan mey-

dana gelir; çünkü bize göre hava asl unsurdur ve bu nedenle Rah-

man’n nefesi demek olan Amâ’ya daha yakndr. Hava scaklk ve ya-

l kendinde birletirmi, scaklndan ate ortaya çkmken yaln-
dan su rüknü ortaya çkm, suyun donuklamasndan toprak (yer, arz)

meydana gelmitir. Öyleyse hava nefesin oludur ki, nefes Amâ’dr.

Ate vc su, havann iki oluyken toprak olun oludur/torun. O da

suyun donuklamasdr. Su donuklamadnda ise asl iizere su olarak

kalrken toprak o suyun üzerindedir. Kuzey ehirlerinde Frat nehri

donduunda insanlarn, kervanlarn ve hayvanlarn üzerinde yürüyecek

ekilde topraa dönütüünü gördük. Su ise buzun altndan akn
sürdürürdü. O su hava üzerindedir ve hava yalyla ona yardm eder,

onun cevherini koruyup o halde kalmasn salar. Hava sakmlcip dur-

duunda su da durur ve artk su ona nüfuz etmez. Bu durumu kaval ve

benzeri delikli borularda gördük. Su kendisini doldurup borunun List

tarafndan delii tkadnda, aasndan su geçmez. Delii açtnda

ise su tekrar geçer. Bu esnada su ancak boruda yerleik havaya dayana-
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rak durur. Bu durum bütün âleme yaylan genel bir ilkedir. Hava ha-

reketlendiinde, rüzgâr diye isimlendirilir. Rüzgâr, ho vc naho bü-

tün kokular buruna aktarr. Ayn ekilde eyann soukluunu ve s-

cakln harekete geçirir vc bu nedenle rüzgâr ‘nemmame (tayan)’ ve

haberleri duyanlara ulatrmak özelliiyle betimlenmitir. Rüzgârla

tamamlanan ve rüzgârn tad bu durumlar ancak duyma ve kokla-

ma duyusu alglar. Cirimlerin harekeden havay harekedendirir ve

böylece ona rüzgâr ad verilir. Hava da cirimleri harekedendirir ve ci-

rimler onda harekete geçer. Bu balamda yarlmaya, yani harka gelir-

sek, o baz mekânlarn bazlarndan boaltlp baka eyayla doldurul-

masdr. Çünkü âlemde bir boluk yoktur ve sadece surederin baka-

lamas söz konusudur. Bakalamayla baz sureder baka eyleri mey-

dana getirir, baz suretler onlar ortadan kaldrr. Boluu dolduran

cevher sabittir; o herhangi bir eye dönümez ya da herhangi ey ona

dönümez!

lahi isimlerin bu surederin var edilmesi (ihdas) ve bakalatrl-

masnn (veya ardk olarak gelmelerini salamak) dnda bir konusu

ve ilgisi yoktur. Onlarm ortadan kalkmas, kendilerini var edenin zati-

nin bu durumu gerektirmesinden kaynaklanr ki bu, latif bir bilgidir.

Böyle bir bilgi Hak’tan gelen doru bir söz olsa bile onu anlamada

idrakler farkl farkldr. Çünkü Allah suredere ‘'Dilerse sizi giderir ve yeni

bir yaratlm getirir (halk cedit)’
25

buyurur. Bunun anlam dilerse sizi

her zaman diliminde gerçekleen yeniden yaratla ahit tutar demek-

tir. Allah bu yaratmadan sizin gözlerinizi perdelemitir. Çünkü insan-

lar bu konuda kartrma içinde olsalar bile i gerçekte öyledir. (Her

anda gerçekleen) yeniden yaratltan kukuda olmayanlar, kef ve

vecd ehlidir. ‘Cevherin baki olduunu söylemitin’ diye bir itiraz yö-

neltebilirsin. öyle deriz; Cevherin bekas kendinden kaynaklanmaz.

Onun bekas onda meydana gelen surederden kaynaklanr ve dolaysy-

la cevher sürekli Allah’a muhtaçtr. O halde cevher Allah’a bekas için

muhtaçken, sureder var olmak için Allah’a muhtaçtr lar. Öyleyse (cev-

her veya araz) hepsi Allah’a muhtaç iken "Allah cl-Gani ve el-

Hamid’dir.’
20

Yani hiçbir eye muhtaç olmayan müstanidir. Baka bir

ifadeyle Allah âlemden müstanilik niteliiyle öviilendir.
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Bu menzilde yer alan ilimlerden birisi, amellerin yaratlmlara iza-

fesini bilmektir. Bu husus baz kelamclarn görüüdür. Bu konudaki

görü ayrlklan daha önce bu kitapta zikredilmi, mezhepler ve onla-

rn görüleri aktarlmt. Hakk’n kullarna Hakk’a kar nasl davrana-

caklarn öretmesi bu menzilden örenilir. Çünkü hiç kimse kendinde

bulunan bir davran ve muameleden yoksun kalmaz. nsann hakikati-

ne dikkat çekmek bu menzille ilgilidir. Alemin farkllamas bu men-

zilden örenilir. Bu farkllama suret ve hüküm bakmndan neye dö-

ner? Baz yaratlmlara dönük inayet bu menzilden örenilir k ‘özel

inayet’ demektir. Genel inayet ise onun var edilmesi ve bütün âlemin

Allah’a muhtaçldr.

Hayrl amellerin hayrl olmayan amellere tesiri b menzilden ö-
renildii gibi kötü amellerin hayrl amellere tesiri de bu menzilden

örenilir. Amellerden güçlü olan daha zayf ortadan kaldrabilir. Bu

konuyla ilgili olarak, mümkünde yokluk varlktan güçlidür, çünkü

mümkün, varlktan daha çok yoklua yakndr. Bu nedenle mümkünün

varl yokluuna tercih edilerek var olmutur. Öyleyse yokluk müm-

künün mertebesidir, çünkü yokluk önce gelendir. Varlk ise mümkün

için arzîdir. Bu nedenle Hak sürekli yaratcdr, çünkü yokluk ‘gider-

mek ve ortadan kaldrmak’ üzere mümkünlerin suretleri üzerinde hü-

küm sahibidir. Mümkün için yoklua dönmek, zati bir durumdur. O
halde yokluun hükmü, var edilen suretlere yönelirken; var etmenin

hükmü, varl Zorunlu’nun sürekli varlk vermesidir. Baka bir ifadey-

le bir suretten sonra baka bir sureti verir. O halde mümkünler yoldu-

un yok etmesiyle varl Zorunlu’nun (vacibü’l-vücud) var etmesi ara-

snda bulunur. lahi iradeyle (meiyet) ilgisine gelirsek, bu husus, Al-

lah’n bir srrdr. Allah Teâlâ ‘Dilerse sizi giderir
"27

ayetinde o srra dik-

kat çekmitir. Ayet srlarn gizlilikleri hakknda anlay sahiplerine dö-

nük bir iaret kabilindendir. Allah onlarn dikkatini kendisinin varlk

ya da yolduk vücub veya imkân veya imkânsz diye nitelenen her eyin

ayn olduuna çekmitir. Öyleyse Hak herhangi bir hükümle nitelenen

her eydir. Bu bilgi bu menzilin içermi olduu bir meseledir; öyle

olmasayd, onu zikretmezdik. Çünkü o mesele daha önce bu kitapta

zikrcdilmedii gibi -Allah tarafndan indirilmi Kur’an- Kerim ve di-

)
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ger kitaplar gibi kitaplarn dnda- baka yerlerde de onu göremeye-

ceksindir. Biz de zaten bu bilgiyi Allah’n bize vermi olduu kelam

hakkndaki anlayla o kitaplardan aldk!

Namazn sildii ameller bu menzilden örenilir. SÖz konusu amel-

ler herhangi bir eriatta yükümlüye yapmasnn yasakland ameller-

dir. Komuluun tesiri bu menzilden örenilir. Bu nedenle âri komu
adna tavsiyede bulunmu, halk deyilerinde komular hakknda öyle

söyleme âdeti yaratmtr: Önce arkada sonra yol! Hz. Peygamber de

öyle buyurur: ‘Allah’m! Sen seferde arkada sensin.’ Demek ki refiki

Allah’tr. Sonra eklemitir: ‘Ailede halife sensin.’ Allah onun ailedeki

vekilidir. Firavun’un karsnn u sözü onun kemalinden kaynaklanr:

‘Rabbim ! Benim için senin katnda cennette bir ev ina eyle!’
28

Böylecc Asi-

ye Allah’ evden önce zikretmitir ki bu durum u deyimde geçen dar-

bmesele benzer:
cEv alma komu al.’ Allah Teâlâ komuluun tesiri

hakknda ‘
Neredeyse onlara biraz eilecektin

’2V
buyurur. Baka bir ayette

‘Zalimlere meyletmeyin, size ate temas eder’
30

buyurur. Kim töhmet

mahallerine komu olursa, kendisini o yerlere nispet edeni knamama-

ldir!

\

lahi emir infaz edilmediinde, onun infazn engelleyen eyin ne

olduu buradan örenilir. Böyle bir ilahi emrin mahiyeti nedir? Acaba

bir kipi var mdr, yok mudur? Dünya ve ahirette cezalandrlan -cezay

veren Hak veya halk olabilir; bütün cezalar Allah’n verdii ceza ve

karlktr- bütün amel sahiplerinin karlklar bu menzilden örenilir.

Varlkta hayr veya erle cezalandrmann dnda bir ey yoktur. Frka-

lar arasndaki farklar bu menzilden örenilir; zaten bu nedenle onlar

frka diye isimlendirilmitir. Allah'n birletirici ve ayrc hükmü bu
A

menzilden örenilir. Alemin kendisinde bir araya geldii ve ayrld
özellikler bu menzilde örenilir. Mutluluk (saadet) ve bedbahtlk bu

menzilde örenilir. Bu bahiste inktaa urayan ve kesilmeyen eyler bu

menzilden örenilir. Ahiret hayatnn mahiyeti bu menzilden örenilir.

Acaba niçin ona ‘canllk ve hayat’ ad tahsis edilmitir? Bununla birlik-

te dünya da bu nitelikte onun benzeridir. Bunun delili ‘Her ey O’nun

hamdn tespih eder’
31

ayetidir. Alah Teâlâ suçlar cezalandrmay delil

yapmasayd, o suçlarla yaratklarndan herhangi birisini cezalandrma-
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yacamn bilgisi bu menzilden örenilir. mam ve cemaatin farkll

bu menzilden örenilir. mamlarn imamlktaki mertebe farkllklar,

mutlunun (said) bedbahdara nasl imam olaca, onun dünyada imam-

lktaki hükmü ve ahiretteki hükmü bu menzilden örenilir. Ahirete

gelirsek, orada tâbiler geneldir. Fakat tabilerin bir ksmndan geride

iyilik diyarna gidene kadar devam eden eyler kalr, bir ksmndan

dünyada imamndan yüz çevirmesinin meydana getirdii ey kalr.

Böylcce ahirette ona uymaz ve ondan yüz çevirir. Çünkü imam mutlu-

dur.- Yüz çeviren tâbi ise muduluktan yüz çevirmitir ve dolaysyla

imamla arasnda perdenin bulunmas gerekir. Nasihatleri kimin yapt-

nda kabul edilecekleri, akln nasihatlerdeki pay, eriatn onlardaki

pay; hepsi bu menzilden örenilir. Allah’n yaratma ve yaratklarnda-

ki genel sevgisi bu menzilden örenilir. Bu nedenle rahmet ve ba-
lama hepsini kuatr. Bu durum bilgiyi Allah’tan alan için böyledir.

Çünkü günahkâr mümindir. Müminin özellii ise kendiside itaatin ka-

tmad saf bir günahn kendisinden meydana gelmemesidir. Hak da

öyledir: cl-Mümin olmas yönüyle Hak’tan rahmetin bulunmad ga-

zabn meydana gelmesi mümkün deildir. Allah el-Münin (ema ve-

ren) iken böyle bir ey düünülemez, çünkü âleme rahmet etmek, var-

lk nedeniyle zad bir ilkedir. Bedbahdk ve (gazap) ise arzîdir, çünkü

sebebi arzîdir. Onun sebebi teklife aykr davranmaktr. Teklif ise ar-

zîdir ve onun ortadan kalkmas, teklif ortadan kalkt için de belli bir

süre bile sonra olsa kendinin de ortadan kalkmas gerekir.

Yükümlüdeki hallerin deimesiyle meru hükümlerin deimesi

bu menzilde örenilir. Manevi teraziler -ki onlarla manalar tartlr- ile

maddi/duyulur teraziler bu menzilde örenilir. Ahiret terazileri âlemde

adaleti yerletirmek amacyla m konulur? Onlarn verdii hüküm saye-

sinde, bütün âlem, Allah’n haklarnda verdii hükümle onlara zulüm

yapmadn örenir. Yoksa ahiret terazileri dünyada eyann tartlmas

için konulmu maddi teraziler gibi maddi/duyulur teraziler midir? Göz

ahirette duyulur terazileri algladnda, acaba onlar bu alg nezdinde

duyulur mudur? Yoksa amellerin temessü! etmesi gibi misal suretinde

midirler? Çünkü ameller arazdr ve onlar ahirette ahs haline gelir ve

onlarn misal sureti kazandklar örenilir. Çünkü hakikader bakala-



Yirmi Yedinci Sifir 29

ma içindedir; yani kendi bana var olan bir eyin hakikati (cevher)

kendi bana var olmayan bir eyin hakikatinden farkldr. Öyleyse on-

larn Hz. Peygamberin hadisinde yer ald gibi misal suretine girmi

olmalar gerekir. Hz. Peygamber ‘Ölüm parlak bir koç suretinde getiri-

lir’ demi, fakat ‘parlak bir koç olarak getirilir’ dememitir. Günün ilk

zaman ne zamandr, bu menzilden örenilir. Gün bir dairedir ve dai-

renin balangc ve balangcn bittii sonu olmaldr. Çünkü gün Atlas

feleine ait bir dönütür ve günein doum ve batmyla meydana ge-

len gece ve gündüzle bölünür. Yeryüzünde felein hareketiyle ortaya

çkan gün koç burcundan balar ve günein batmna kadar devam eder

ve koç burcunda var olabilir. Koç günün terif ettii bir evdir. Böylece

koç burcundan doarak var olur ve günün ilk vakti ortaya çkar. Sabah

günün sonudur. kisinin arasnda gece vc gün bulunur. Bunlar, bat

ve doumla bilinen eylerdir. Bu nedenle Allah cezalandrm olduu

ümmetleri günün sonunda cezalandrr. Bu durum hareketin tamam-

lanmasndan kaynaklanr. Nitekim iktidarsz (hakknda hüküm vermek

için) senenin bitmesi beklenir ve ardndan karsndan ayrlr. Çünkü

doada mutat olan ilahi tesir sebepleri iktidarszda ortaya çkm, fakat

ona etki etmemi, bu durum iktidarszln onda kalc olduunu gös-

termitir. Böylece evliliin haz ve çoalmaktan ibaret olan faydas or-

tadan kalkmtr. Bu nedenle ikridarsz erkek ile kars boanr. Çünkü

evlilik haz almak ve çoalma amac tar; baz gruplar için birisi, baz

gruplar için dieri varken bazlar için her iki sebep birlikte vardr.

Günün dönüü de böyle tamamlandnda, ahirette ilahi cezalandrma

gerçekleir.

Ruhlarn doal cisimlerin suretlerinde bedenlenmesi bu menzilden

örenilir. Acaba o ruh kendisinde ortaya çkt suretin ayn mdr,

yoksa göün mavi olmas hadisesinde zikrettiimiz üzere insann gö-

zünde mi öyle gözükür? Yoksa bir surete ait ruh, bedenin ruhu gibi

midir; kastettiim nâtk nefstir (düünen nefs). Bu suretler gerçek su-

retlerdir ve onlarn -bakann gözünde deil- dta varlklar vardr ve

gerçek dier sureder gibidirler. Bu husus, insanlarn çounun hatta

hepsinin gafil kald bir meseledir. Onlar kendilerine zuhur eden

bendenlenmi ruhlarn surcderiylc yetinirler. Onlar kendiliklerinde ru-
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hanlcmi vc suretler ile cisimleri üzerinde hüküm vermi olsalard,

ekilleri vc suretleri -kendilerini görenin gözünde- deiirdi. Bu du-

rumda ruhlarn bedeîenmesinin neye irca edilecei örenilir. Çünkü

bu bilgi fikir veya aratrma kaynakl bilgi deil, ‘zevk’ ile Örenilen
' A

bilgidir. Alemde bedenlenen her sureti yöneten ve tümel ruhtan suret-

lere üflenmi yönetici bir ruhu olduunu açklamtk. Bilmek gerekir

ki, ruhlarda bedenlenmi bir sureti -eer hayvan ise- öldürürsen veya

kesersen -bitki ise- berzaha döner. Nitekim biz de ölümle oraya döne-

riz. Bunlar artk sadece insan olan ve olmayan bütün ölülerin idraki

gibi idrak edilebilirler. te bu mesele buradan örenilir. Bu bilgiye

ulatnda bedenlenen ruhlarn suretlerinin neye döndüünü örenir-

sin.

Hak’tan gelen konua kar vazifeler bu menzilden örenilir. Ne-

fesler Ilakk’m kula gelen konuklardr (varidat). Onlarm bir hakk var-

dr ve onlar geldikleri kimseye geri dönerler. Öyleyse varidatn nasl

karlandna baklmaldr. Onlar karsnda taknlmas gereken edep

nedir? Onlar ayrlrken üzerlerindeki elbiseyle Ilakk’a dönerler. Adeder

ve adederin almas, doaclarn zat gerei fail olduklarn düündük-

leri kukulanl ortadan kaldrlmas bu menzilden örenilir. Gerçekte

tabiat (doa) ne demektir? Oluta ortaya çkan eserler kime döner?

Hayvann insandan üstünlüü bu menzilde örenilir. Seçimdeki zo-

runluluk veya ihtiyardaki cebir, bu menzilden örenilir. Hakk’n ken-

dini sülük ve hallerde yaratklara katmas, bu menzilden örenilir.

Acaba onlar korumak üzere mi onlarla beraber hareket eder? Yoksa

bulunduklar hal üzere amel sahibinin kendisi olmas nedeniyle mi

böyle yapar? Veya kendilerine inayet ve sohbetin gereiyle mi onlarla

hareket eder? Veya onlarla birlikte ‘sülük’ etmesini zat m gerektirir?

Köleler ve hürler bu menzilden örenilir. Ücretleri talep eden ameller

ve ücretin kimden talep edildii bu menzilden örenilir. Çünkü amel

eden ve çalan kendisi için çalrken neye göre bakasndan ücreti hak

eder?

Hayata mahsus ticaret sebepleri bu menzilden örenilir. lahi

isimlerin özellikleri bir ismin harflerinin terkibi bakmndan bu men-

zilden örenilir. Öyle ki ayn isim baka bir dile tercüme edildiinde,
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ayn özellie sahip olmaz. Çünkü mizaç ile kelimenin bir araya gelmi

harfleri arasnda fark yoktur. Baka bir ifadeyle kelimenin mizac da

maden cisimlerinin mizac ya da bitkilerin ya da hayvan cisminin miza-'

c gibidir. Çünkü hayvann cismi nebatî bir cisimdir ve ona duyu ek-

lenmi, böylece kendisine ‘hayvan’ denilmitir. Aclarn ve haziarn do-

al canlya gelmesi bu menzilde örenilir. Bir canlnn ac duyduu bir

eyden baka biri haz alr. Zayfn güçlüye etkisi bu menzilden öreni-

lir. Bunun ilkesi, (var olmayan eyler anlamndaki) nispetlerin var

olanlardaki etkisidir. Nispetler var olmayan eylerdir. Üstelik onlardan

baka müessir de yoktur. Allah’tan haber verdiini bilenin durumu bu

menzilden örenilir. Bununla birlikte bu kii kendisine nispet edilen

eye göre cezalandrlr ve helak olur. Baka bilisiyse kendinden haber

verir vc kurtulur. Baka birisi Allah’tan haber verir ve kurtulur. Iielak

olan kendi inancndan haber veren iken kurtulan zevkinden haber ve-

rendir. Zevk ehli Allah’n ehli ve velilerinin seçkinleridir. Kurtarc bo-

yun eme ve yok edici boyun eme, bu menzilden örenilir. Alemin

ekilleri ve teekkülü bu menzilden örenilir.

"Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .

’

32

ÜÇ YÜZYETM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Rü'yet (Görme) Menzilinin Bilinmesi

Eyann Rablik mertebesindeki ilkeleri, müminlerin olduu gibi

kâfirlerin de kademlerinin olduu, her taifenin kendi kademi üzerinde

vc kendi imamlaryla birlikte adaletin ve ihsann gereiyle gelmesinin

Muhammedi mertebeden örenilmesi hakkndadr.

Kim var olanlarn karanlndaysa

nayet hükmünün sahibidir o, bütün yaratlmlardan farkl olarak
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Duyu perdesi kalkar kitaplarn üzerinden

Her eyi görür
,
yerli yerinde snanrken

Bembeyaz bir sünnet üzere yürür

Hakk’ maksadna bal olarak müahede eder

Allah sana müahede ihsan etmekle yardm etsin, seni cem’ ve

vücûd ehli klsn! Bilmelisin ki, Allah Ar’ kelimenin bir olduu mahal

yapm -ki bu yönüyle Allah, Rahmanadr, bakas deildir- kürsüyü

yaratm, orada kelime ikiye bölünmütür. Bu sayede her ey, birisi

yüksekte öteki aada olmak veya birisi fiil öteki infial (edilgenlik)

özelliiyle nitelensin diye çift yaraulmtr. Çift olmak kürsülerde bilfiil

ortaya çkarken (Âr’taki) tek kelimede kuvve halinde bulunur. Bura-

dan u husus örenilir: lk var olan ey zat bakmndan tek olsa bile

kendisinden ortaya çkan âleme dönük bir nispeti daha vardr. Var

olan ilk ey, gerçek bir zata ve nispete sahiptir. Âlemde çiftin bulun-

masnn ilkesi budur. Zat ile nispeti bir araya getiren makul bir ba
olmaldr ki, zat nispeti kabul edebilsin. Aradaki ban aklî varlyla

birlikte ferdiyet (teklik) ortaya çkar. Bu durumda üç tek saylarn bi-

rincisi olmutur ki, (âleme kaynaklk eden) aslda bir dördüncü yoktur.

O halde üç, sonsuza kadar bütün saylarda tek saylarn ilkidir. ki diye

ifade edilen çift ise sonsuza kadar çift saylarn ilkidir. O halde her çifti

bir tekletirir ve bu sayede çiftin teklii, yani ferdiyeti meydana gelir.

Iicr ferdi, yani tekil sayy ise bit çift yapar ve onun çiftlii meydana

gelir. O halde ferdi çift çifti tek yapan, hüküm sahibi olduu halde

hükme kon olmayan, kendisi muhtaç deilken ona muhtaç olunan

ey, müstaniliktir.

Rahman’n kelimesi kürsüde bölündüünde, iki ayale kürsüye

sarkmtr. Çünkü kürsüyle birlikte kelimenin bölünmesi gerçeklemi-

tir, Çünkü o asl cevherde ortaya çkan cisimlerin suretlerini ihata eden

Ar’tan sonra gelen kincidir. O ikisi doal tüm-cisimdeki iki ekildir.

ki ayak ona sarkm, her ayak ötekininkinden baka bir mekâna yer-

lemitir. Çünkü bu iki ayak sürekli kendisinden ortaya çktklar asl-

dan yardm alrlar. O asl Rahman olduuna göre her iki ayak ancak

rahmet verir. B nedenle iin sonu -hüküm bakmndan- asla döner.
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Bununla birlikte balangç ile son arasnda ayrc bir yol vardr ve o

yol balangç ile sonu ayrr. Yol olmasayd ne balangç ne son kalabi-

lirdi! O ikisinin arasnda inen emrin bir yolculuu vardr. Yolculuk

yorgunluk ve bedbahtlk zann verir. Dünya, ahirette ve berzahta ol-

mak üzere âlemde ortaya çkan bedbahtln ve mutsuzluun zuhur

sebebi budur. ki diyara yerleme olduktan sonra, yürüyü sona erer,

karar ve azap diyarnda rahadk gerçekleir.

öyle sorabüirsin: ‘Öyleyse ‘ate’ denüen o iki yerden birisine gi-

rerken de rahatln bulunmas gerekirken hâlbuki i öyle deildir.’

öyle cevap veririz: Haklsn! Fakat burada bir meseleyi kaçrdn. öy-

le ki: Yolcular iki türdür. Bir ksmnn yolculuu ikamet gibidir. Böyle

bir yolcu, yolculuun kazandraca bütün imkânlarla birlikte hizmet

görür, bütün maksatlar insanlarn omuzlar üzerinde tanan taht üze-

rindeyken gerçeklqir ve arzularn deimesinden korunur.

kinci bir tür yolcu yolu, yaya yürür, az azkla ve clz bir yardmla

yolu kat eder. Menzile ulatnda belli bir süreye kadar devam eden

yorgunluk ve meakkat onunla kalr, sonra yorgunluk kalkar ve rahata

erer. Böyle bir insan azap çeken ve kendi menzili olan atete bedbaht

kalan kimsedir. Sonra her eyi kuatan ilahi rahmet onu kuatr. Bu

ikisinin arasnda da bir yolcu daha vardr. O cennete ulaann imkânla-

rna ve rahatna sahip olmad gibi cehenneme giren kimsenin çektii

skntlar da ona ulamaz. Böyle biri rahatlk ile yorgunluk arasndadr

ve efaatçilerin efaatiyle ve en merhametimin çkartmas neticesinde

ateten çkarlr. Yolcular tabaka tabakadr ve bu nedenle içlerinde öne

giden, geride kalan vardr. Bu durum kendilerindeki yorgunluk ölçü-

ünce ortaya çkar. Böylcce pe pee cehenneme girerler. Onun müd-

deti dolduunda ise rahatlk diyarna çkarlar. Buras cennettir. Onlar

cennete ya bir efaatçinin efaati ile ya da genel çkartma ile girerler.

Genel çkartma, en merhametlinin çkartmasdr. Nebiler ve müminler

ise iman ehline efaat ederler. man ehli iki gruptur: Bir ksm nazari

düünceyle ve delile göre iman etmitir. Onlar ayederi, delilleri ve mu-

cizeleri bilenlerdir. Böyle kimselere nebiler efaat eder. Bir ksm, ken-

disini terbiye eden ebeveyninin veya örettii ekilde, taklit yoluyla

veya içinde yaam olduu bölgenin ahalisini taklit ederek iman eder.
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Böyle insanlara ise müminler efaat eder. Nitekim dünyada iman onla-

ra terbiye yoluyla veren kendileriydi. Meleklere gelirsek, onlar, dünya-

da mümin olmasalar bile güzel ahlak sahibi olanlara efaat ederler.

Dördüncü bir grup yoktur ve geride sadece merhametlilerin merha-

metlisinin ateten çkartacaklar kalmtr. Onlar ne iman yoluyla ne

güzel ahlak yerine getirmekle hiçbir hayr ilememi kimselerdir. Bu-

nunla birlikte ilahi inayet onlarn o yerin ehli olmalarn takdir etmi-

tir. Dier yerin ehli orada kalmtr. Artk kaplar kapanr, mühürlenir

ve çkma umudu tükenir. Bu durumda rahmet, ehlini kuatr. Çünkü

onlar, oradan çkma umudunu kaybetmilerdir; merhamedilerin mer-

hamedisinin çkartmasn gördükleri için de çkmaktan korkuyorlard.

Allah onlar o yerin sakinine uygun ve oradan çkmaktan zarar gören

bir mizaçta yaratr. Nitekim daha önce bunu açklamtk. Onlar ümit-

sizlie kapldklarnda sevinirler. te onlarn nimederi bu kadardr ve

onlarn bulmu olduklar ilk nimet budur. Onlarn cehennemdeki hal-

leri bedbahdk süresinin tamamlanmasndan sonra zikrettiimiz ekilde

gerçekleir. Böytece azaptan haz alrlar ve aclar ortadan kalkar, geride

azap kalr. Zaten azap bu nedenle ‘azap (tat)’ diye isimlendirilmitir.

Çünkü hepsi nihayette bulunduu yerden haz alr. Nitekim uyuz ka-

yaa haz verir. Buna mukabil insan uyuz deilken ve gerek yokken srf

bedene ilien kuruluk nedeniyle kanrsa, ac çeker. te insandaki mi-

zacn gerektirmi olduu durum budur. Bunu anlarsan, her diyarn

nimetini örenmi olur, Allah’n izniyle mudu olursun!

Söylediimiz hususun doruluun görmek üzere, eksiklii ve

dolmaml nedeniyle cehennem ateinin sürekli elem çektiini düü-

nünüz! En sonunda el-Cebbar ayan atee koyar. Bu ayak Kürsüde

zikredilmi iki ayaktan birisidir. Öteki ayak ise cennete konulur. ‘man
edenler için Rablerinin katnda doruluk kademi vardr’** ayetinde iaret

edilen huss bdr. Öyleyse er-Rab onlarla beraber iken el-Cebbar

ötekilerledir; oras celal, ceberut ve heybet yeriyken buna mukabil

cennet cemal, üsiyet, ilahi tenezzül ve lütuf diyardr. Doruluk aya
(kadem-i sdk) kürsüdeki ayaklardan biridir. Ayn zamanda iki ayak,

iki kabza demektir: Birincisi atee aittir ve ona ‘önem verilmez’; öteki

cennete aittir, ona da baklmaz, çünkü her ikisi sonuçta rahmete varr
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ve bu nedenle orada planlara baklmaz. Bununla birlikte (ahiret haya-

tndaki) uygulama cahillerin zannettii gibi ‘önem verilmemek’ eklin-

de gerçekleseydi, suçlar ve cürümler nedeniyle cezalandrma olmaya-

ca gibi Allah kendisini gazap etmek özelliiyle nitelemez ya da (ayet-

te beürtilen) ‘iddetli yakalama ve tutma’ fiili meydana gelmezdi. Bü-

tün bunlar, cezalandrlana yönelik ihtimam ve deer vermeden kay-

naklanr. Çünkü onun bir deeri olmasayd, azap görmez ve azaba is-

tidatl olmazd. Takva ehli hakknda öyle denilmitir: Cennet ‘muttaki-

ler için hazrlanmtr .’
34

Bedbahtlar hakknda öyle denilir:
‘

Onlar için

elim azap hazrlanmtr

:

as Deer verme olmasayd, bu hüküm ortaya

çkmayacakt. Her iin ve her hükmün bir mertebesi vardr! Ehilleri

onlar bildiinde, hiçbir hükme mertebesini armaz ve bu bilgi saye-

sinde âlim, âlim oylamayandan ayrlr. Âlim insan Allah karsnda sü-

rekli edepli davranr ve her mertebede Hakk’n istedii ekilde hareket

eder. Cahil ise öyle hareket etmez.

O halde iki ayak vastasyla müstani olunur ve muhtaç olunur.

Bu ikisiyle öldürür ve diriltir, bu ikisiyle ehil yapar ve muhtaç brakr,

bu ikisiyle Allah,
‘
iki çifti, erkek ve diiyi yaratt

f

36 Bu ikisiyle zelil ve

aziz yapm, vermi, engellemi, zarar vermi, fayda vermitir. Bu ikisi

olmasa idi âlemde gerçekleen hiçbir ey gerçeklemeyecekti. Bu ikisi

olmasayd âlemde irk ortaya çkmazd. Çünkü k ayak âlemde hüküm

bakmndan ortaktr. O halde onlardan her birinin hükümran olduu

bir diyar vardr ve Allah’n diledii ekilde kendilerinde hüküm icra

ettii bir ehli vardr. Bu meseleye ve ayrntlarna ima etmitik. Hü-.

kümler tpk hadler gibi onlar gerektiren sebebin deimesiyle deiir-

ler. ftira suçu nedeniyle cezaya çarptrlan kimse, katile verilen cezayla

cezalandrlmaz. Katil baka bir cezayla cezalandrlr. Müfteri ile katil

ayn insan olsa bile durum böyledr. Baka bir ifadeyle sebebin dei-

mesiyle hadler ve hükümler deiir. ftira cezasnda belirli bir ceza ile

cezalandrlan kimse bir kimseyi öldürdüünde ayn cezayla karla-

maz; ona farkl bir ceza verilir. Hâlbuki müfteri ayn katildir. Cezay

gerektiren durumun deimesiyle ceza da deiir. te ilahi hükümlerin

halleri de mertebelerin deimesiyle deiir. Allah’n âleme dönük bü-

yük inayeti, âlemi ihata eden ar üzerinde Rahman ismiyle istivasdr.
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‘Bütün i O’na döner.’*
7 Bu nedenle ‘O rahmet edenlerin en merhameti isi-

dir
,n Çünkü âlemde rahmet edenlerin, rahmeti olmasa idi onlar rah-

met eden olamazd. Allah’n rahmeti daha öncedir.

ki ayak ilahi isimlerin kartlnn bir ifadesidir. Bu isimlere mi-

sal olarak ‘el-Evvel el-Ahir, ez-Zahir ve el-Bâtn’
39

verebiliriz. Böyle bir

kartlk âlemde ‘gayb ve ahadeti bilendir
540

ifadesinde ortaya çkar. Ay-

rca celal-cemal, yaknlk-uzaklk, heybet-üns, cem-fark, setr-tecelli,

gaybet-huzur, kabz-bast, dünya-ahiret, cennet-cehennem gibi kartlk-

lar ortaya çkar. Nitekim bir ile bilinen her eyin sayesinde bakasndan

ayrld ahadiyet (mutlak birlik, bir eyin teklii) örenilir. Ferdiyet-

ten -ki ilk say olan üçtür- iki ucun ve ortann hükmü ortaya çkmtr.
Orta berzahtr, ikisinin arasnda bulunan, scak ve souk ve lk gibi-

dir. Ferdiyetten fertler, ikiden çiftler ortaya çkmtr. Bütün say ba-

samaklarnda olmak üzere, hiçbir say çift ya da tek olmaktan hali de-

ildir. Bir her zaman sayy kadar ve sayda ortaya çkan hükümler an-

cak birin gücüyle ortaya çkar. Zaten hüküm ‘Bir ve Kahhar Allah’a ait-

tir’
41

Allah Teâlâ mütekabil isimlerle isimlendirilmemi olsayd, el-

Kahhar (kar konulamayan güçlü) diye isimlendirilmezdi, çünkü her-

hangi bir yaratlmn zaten O’na kar koymas imkânszdr. Hakk’n

‘kahhar olmas’ ancak iki zt isimle isimlendirilmesinden kaynaklanr ve

dolaysyla baka birisi O’na kar koyamaz. Allah el-Muizz ve el-

Müzil’dir. Böylece mahalde iki ismin hükmünden birisinin ortaya çk-

masyla birlikte iki isim arasnda el-Kahr ve onun mazhar (makhûr)

ortaya çkar. Bu nedenle Allah ‘el-Kahhar’ diye isimlendirilii bakmn-

dan Bir’dir ( Vahid); zt iki isimle isimlendirilmesi bakmndan ise el-

Kahhar’dr: ki isimden birisinin hükmünün geçerli olmas gerekir. O
halde hükmü geçerli olan Kahir ve Kahhar’dr. Bununla birlikte Al-

lah’a ait mütekabil isimler pek çoktur. Nitekim bu isimler arasndan el-

Muhyi ile el-Mumit, ed-Darr ve en-Nafi vb. isimleri zikrettik. Bu iki

ayaktan nübüvvette gönderilmi olan ve olmayan ortaya çkar; nazarî

aratrma sayesinde iman edenler ile böyle bir aratrma olmakszn

iman edenler buradan ortaya çkar. ki ayan hükmü tüm âleme ya-

ylmtr.
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Gerçek aydnlandna göre artk perde seni engellemesin! Çift

sende hüküm sahibi olduu gibi tek de hüküm sahibidir.

Perde ve rüyeti bilmeye gelirsek, onlar da iki ayan hükmünden

ortaya çkar. Görmek baki ve kalc olsa bile, yine de perdeye iliir.

Baka bir ifadeyle görülen perdedir ve hükmü kalcdr. Öyleyse gör-

meyi (ortadan kaldracak ekilde) kahreden ya da ona zt bir ey ol-

mamaldr. Bununla birlikte görmek gerçeklemese bile, görenin

(görmek istedii) özel ve belirli eyde maksad42
ortaya çkar. te per-

de orada ortaya çkar. Binaenaleyh kahra konu olan, görmek deil

(görmek bakidir), maksattr. Kahrdan kurtulmak isteyen, bir gaye

olmadan veya üstünlük arzusu tamadan Allah’a yönelmelidir. Böyle

bir insan âlemde ve nefsinde gerçekleen her eye sanki kendisi için

irade edilmi olarak bakmal ve böylece ondan haz almal, âlemde ger-

çekleen her eyi kabul, sevinç ve rzayla karlamaldr. Böyle bir hal

sahibi sürekli nimet içindedir. O zelil olmakla nitelenmeyecei gibi

kahra mazhar olup elemlere maruz kalmaz.

*

Böyle bir makam sahibi nadir bulunur ve (bu makam) ‘tadan
5

görmedim. Çünkü ona ulama yolu bilinmez. Çünkü insan tek bir ne-

fes bile kendisinde bulunacak bir talep ve amaçtan yoksun kalmaz. n-

sann hakikati talebin varln gerektirdiine göre, onun talebi -bir

yön dnda- belirsiz ve meçhul kalmaldr. Talebin belirli olaca tek

yön, Allah'n insann kendisinde ya da baka birisinde, ksaca âlemde

yaratt eyi talep edecei yöndür. O halde gözünün gördüü, kula-

nn duyduu ya da içinde ve nefsinde bulduu ya da herhangi birinin

kendisine kar davrand her fiil ve durum, insann belirsiz matlubu

olmaldr. Bu belirsiz matlubu ancak vaka belirgin hale getirir. Böyle

yapanda, (hakikati demek olan) ‘talip olmak’ özelliine hakkn ver-

mi olur. Ayn zamanda ondan meydana gelen ya da bakasnn fiiliyle

kendisinde ya da bakasnda meydana gelen eylerden haz alr. Gerçek-

leen fiil veya durum onda bakalamay gerektirirse, Hakk’n o baka-

lamayla ilgili talebi nedeniyle bakalar. O insan gerçekleeni talep

etmektedir ve bakalama gerçekleendir. Onu talep ederken de

makhur, yani ezilmi deil, aksine bakalarken haz alr. Nitekim bu

insan, bakalama nedeniyle, ölümden de haz alr. Bu makam elde et-
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menin yegâne yolu zikrettiimiz yoldur. Biz gerçei bilmeden konu-

anlar gibi konumayz. Cahil insan muhali talep ederek öyle der: ‘s-

tememeyi istiyorum.’ Hâlbuki insan hakikatinin (gerei olan) geçek

talepkarlk onun öyle demesini gerektirir: ‘Senin istediini istiyorum !

5

Genele gelirsek, bu makama ulamak Allah ehli için kolaydr. öy-
le ki: nsan her durumda bir haldedir ve ya iradesiyle veya istemeden

ve yerleme iradesi olmakszn yerletirilecei makamdadr ve bu hal

nedeniyle o makamla ilgili er’î bir hükmün ortaya çkmas gerekir.

Boylece kii eriat hükmünün snrnda durur, eriatn irade ettiini

irade eder. Artk özel olarak eriatn irade ettiini irade etmekle ve be-

lirli bir maksada dönük gayesi geride kalmaz. Ayn ekilde ‘Kulun Al-

lah karsnda iradesiz olmas gerekir
5 demek de yanltr. Böyle bir ifa-

de doru deildir, dorusu öyle demektir: ‘Kul iradesi Hakk’n onun

hakkndaki iradesine ilien kimsedir .

5 Çünkü kulun bir iradeden yok-

sun kalmas söz konusu deildir. Öyleyse Hakk’n emriyle O’n gör-

mek isteyen kimse, efendisinin emrine balanan bir kuldur; emri ol-

makszn ü’nu görmek isteyen ise istedii ey gerçeklemedii takdirde

ac çeker. Böyle biri kendine kar zalimdir. Çünkü eyay, iradeleri ve

hadiseleri yaratan Allah, hüküm verendir, hükme konulmaz! Kul

O’nu karsnda O’nun iradesine göre davranmaldr. Böyle yaparsa,

dünyada hemen gerçekleecek rahatlk elde eder. Kutsi bir hadiste öy-

le denilir: ‘Kulum! Ben istiyorum, sen de istiyorsun, hâlbuki ancak

benim istediim olur.’ Bu ifade bir ilaca dikkat çeker. Kul o ilac kul-

landnda zikrettiimiz elem ve aclardan kurtulur. Bu nedenle Kabu’l-

Ahbar’dan aktarlan rivayetlerde Allah’n öyle dedii yer almtr: ‘Ey

Âdemolu! Sen sana taksim ettiime raz olursan, kalbin ve bedenin

rahatlar.’ Kalp kulun iradesinin yeridir. ‘Böyle yaparsan övülürsün.

Senin için taksim ettiime raz olmazsan, dünyay sana musallat ede-

rim ve vahi hayvanlar gibi dünyann peinde koturur durursun. Son-

ra izzetim ve celalim üzerine yemin olsun ki! Ne kadar koarsan ko,

dünyadan ancak senin adna takdir ettiimi elde edebilirsin ve bu es-

nada knanan biri olursun .

5 Bu da bir ilaçtr. Allah Teâlâ ‘Siz Allah’n

dilediini dilersiniz
M

buyurur. Binaenaleyh Allah Azizdir ve kul kya-
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mette sabit kalsn diye bilgi vermitir. Baka bir ifadeyle bu durum,

Allah’n hüccet telkini, rahmeti ve ihsandr.

Bilmelisin ki çalmayla ulalan herhangi bir eyde minnet ve ih-

san yoktur. Talep çalma, görme ve rüyet ise minnet ve ihsan demek-

tir (ihsanla gerçekleir) ve dolaysyla onun talebi mümkün deildir.

Talep vastasyla rüyetle ilgili bir ey gerçekleirse, böyle bir durumda

rüyet, gerçekte talepten meydana gelmi bir rüyet deildir. Çünkü gö-

rülen hakknda görenin talebi, kendisine ait olduu halde görmektir.

Görülen ise ancak kendisine dair bilginin suretinde ona tecelli etmitir.

Böyle tecelli etmeseydi, kii gördüünü inkâr ederdi. Dolaysyla Öy-

leyse Hak insana ancak talep ettii durumdan (kendiliinde bulundu-

u hal üzere Hakk’ bilmek) baka bir durumda (kendisi hakkmdaki

bilgisine göre) tecelli eder. Öyleyse görmek de bir ihsan ve liituftur!

Çünkü görme insann talebine göre gerçeklememitir. Bununla birlik-

te insan gördüüyle talep ettiini bir zanneder, hâlbuki gerçek öyle

deildir! Gördüüyle haz alp onu madubu zannettiinde, bu kez -

kendi talebi olmakszn- Hak insana tecelli eder. Bu durumda (ikinci)

tecelli ilahi bir ihsan olur ve daha önce sahip olmad Hakk’a dair yeni

bir bilgiyi ona verir. Onm bu konuda herhangi bir düüncesi de yok-

tu.

Söylediimiz hususu anlamsan, Allah’ görmenin bir taleple

olamayacan ve cennet nimetlerinde olduu gibi bir karlk olarak

onun elde edilemeyeceini de anlam olmalsn. Bu mesele -

bilebildiim kadaryla- Allah’tan baka kimsenin dikkat çekmedii bir

meseledir. Bununla birlikte Allah adamlar onu bilir. Fakat bu bilginin

kayna yakn, elde edilmesi kolay olduu için veya gerçeklemesinin

imkanszln düündükleri için, dikkat çekmemilerdir. Bu iki hü-

kümden biri olmaldr. Çünkü Allah Teâlâ yaratklarn kendisi hak-

kndaki bilgide eit klmamtr ve bu konuda kullar arasnda derece-

lenmenin olmas kaçnlmazdr: Mutezile mezhebi Hakk’ görmeyi im-

kânsz sayarken Earî aklen caiz sayar ve kendi düüncesinin gereince

kabul eder. Filozof ise aklen görmeyi reddeder; çünkü onun eriattan

ve imandan nasibi yoktur. Allah ehli ise keif ve zevk yoluyla (edindik-

leri bilgiyle Hakk’n) görülebileceini kabul ederler. Aklc insan kefi
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kabul etseydi, böyle düünmezdi. Çünkü keif onu gerçein kendinde

olduu duruma döndürürdü. Keif ehlinin getirmi olduu bilgiyi ka-

bul edende hal bakalamas olmaz ve olduu hal üzere kalr. Onda

sadece görmek ile bilinenin görülmesi arasndaki fark ölçüsünde bir

deime olur.

Bilmelisin ki, Allah zat yönüyle el-Ahad’m birliinin sahibiyken

isimleri bakmndan çokluun birliine sahiptir.

Kukusuz Allah tek bir ilah

Benim delilim “De ki O Allah tek” ayeti

kimlerinde hayrete dütüünde

Bil ki hayrete düen saydan dolay dümü

Hepsi O'na döner, nasl ki

Hafz okuyunca Allah Samed’dir

Domad -hak olarak- ve dorulmad

llakhkta denk deil kimse O'na

Akl hayrete düer hakknda

Vehim yardm edeceim diye galip gelirse akla

Sonra ezel gelir, Onun sfat olarak

eriatta zikredilen ebediyet takip eder ezeli

Bizimleyken de hüküm O'na ait

Biz zail olunca, münferit kalr

Hakk’n farkl suretlerdeki tecellisini ve bu suretlerde halden hale

girmesini (tahavvül) takip etmeyi gerektiren sebep budur. Hakk’n te-

cellisindeki bu bakalama ve deime, âlemde bu çoklua (dayanan)

itikadardaki farkllklardr. Âlemde itikat ve inançlardaki farklln

kayna tek hakikatteki bu çokluktur (isimlerin çokluu) ve bu nedenle

Hak (kendi haline göre) zhur ederken kyamette inkâr edilecektir.

Allah Teâlâ ‘Ben sizin Rabbinizim
m

buyurur. Allah kendisine göre mi-

sak ald surette insanlara tecelli etseydi, hiç kimse O’nu inkâr ede-



Yirmi Yedinci Sifir 4*

mezdi. nkâr edildikten sonra kendisine göre misak ald surette tecel-

li edince, bu kez kabul ederler. Çünkü zaten O’nu tanyorlard ve O’nu

kabul etmelerinin rahatl vard. Allah’n Kesib’teki tecellisi ise gö-

rülme amac tar. Orada Hak mertebelerindeki farkllklar nedeniyle

inançlarnn surederinde insanlara tecelli eder. Hâlbuki misak alrken

farkllk yoktu. Misak almrkenki tecelli herkese yönelik genel tecellidir.

Kesib’teki tecelli çokluktaki genel tecellidir. Kul mülkündeyken Al-

lah’tan gerçekleen tecelli, Bir’in bire dönük özel tecellisidir. Öyleyse

Hakk’ kyamette vakfe yerinde görmemiz misak alnrken O’nu gör-

memizden farkl olduu kadar Kesb’te veya kendi mülkümüzde veya

köklerimizde ailelerimizle birlikteyken görmemizden farkldr.
‘
Onlar

sürekli ihtilaftadr
,4S

ile ‘Rabbi’nin merhamet ettikleri hariç’ ayetinde belir-

tildii üzere, Allah’n bizde etkin olduunu belirtdi farklklar buradan

kaynaklanr. ‘Allah’n merhamet ettikleri’, (tecellideki) ihtilaf halinde

bile O’nu tanyan ve inkâr etmeyenlerdir. Baka bir ifadeyle onlar, Al-

lah Teâlâ’nn kendilerini çokluun birliine muttali kld Allah ehli

ve O’nun seçkinleridir. Hiç kukusuz rahmete mazhar olanlar, Allah’n

tahsis ettii bu halle ötekilerden ayrm, yine de bu nitelikle birlikte

Allah’n ‘
Onlar farkl kalmaya devam ederler’*

6
ayetinin hükmüne dahil-

dirler. Çünkü onlar da ötekilerden farkllat gibi öteki insanlar da

kendilerinden farkllamtr. Ayetteki ‘istisna’ bize söylediimiz bilgiyi

vermitir.

Binaenaleyh Allah Teâlâ âlemde ortaya çkan ilk ihtilaf konusudur.

Çünkü daha önce var olmayp bizatihi hâdis olduunu örenen her

varlk, önce varlk sebebini incelemitir. Bu konuda herkesin yaratl

farkl olduu için, zuhurlarn gerektiren sebebin mahiyeti hakknda

görü ayrlna dümülerdir, Bu nedenle Hak âlemde ortaya çkan ilk

ihtilaf ve görü ayrl konusu olmutur. Alemde ortaya çkan farkllk

ve ihtilafm esas inançlarda bulunduu ve onun sebebi de âlemdeki her

eyin ötekine ait olmayan bir mizaçta var olmas olunca, herkesin ni-

hayette varaca yer rahmet olmujur. Çünkü Allah onjar yaratm,

Rahman’n nefesi olan Amâ’da izhar etmitir. Bu esnada onlar, konu-

ann nefesiyle mahreçlerde gözüken vc birbirinden farkl olan harflere

benzer. Tpk harfler gibi, âlem de mizaç ve inançta farkldr. Yine de
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hadis olduklarn bilmede hepsi birdir. Baknz! Allah el-Müdebbir ve

el-Mufassl diye isimlendirilmitir. Allah ‘Emri tedbir eder, ayetleri tafsil

eder’
17

buyurur. Yukardaki bütün söylediklerimiz, O’ndaki ve bizdeki

ayetlerin tafsilidir. Ayn zamanda bu söylediklerimiz, O’na ve bize de-

lalet eder. Biz de O’na ve kendimize deliliz. Çünkü delillerin en büyü-

ü ve en aç bir eyin kendisine delil olmasdr. Allah için tedbir dü-

ünenler için tefekkür gibidir. Binaenaleyh ‘tedebbür’ ile birlikte âlem

birbirinden ve Allah’tan ayrrken tefekkür sayesinde âlim bu durumu
*

Örenir. Alimin üzerinde ‘tefekkür’ ettii delil ise kendinden veya ba-

kasndan müahede ettii eyin ayndr. ‘Onlara ayetlerimizi ufuklarda

ve nefislerinde göstereceiz ki onlara beyan olsun!’
48
Beyan olacak ey, gö-

rülenin Hak olmasdr.

Hak için ‘tedebbür’ yaratlmtaki tefekkür

el-Müheymin’de de 'nazar’sz tedbir

Fikirden kurtul bir kere, helak edicidir

Allah ve beer onunla ayrlr

Bu bölümde ortaya koyduumuz meseleleri ve Allah’n bu bö-

lümde açklam olduu görmenin bilinmesi hakkndaki hususlar hak-

ka’l-yakin örenmelisin. Bunlar örenirsen, müahede, cem’ ve vücûd

ehliysen, dünyada ve ahirette bu bilgiden yararlanr, bu sayede Allah

Teâlâ’nn
‘
Rabbi’nin merhamet ettikleri hariç’

49
ayetinde ‘istisna’ edilenler

arasna katlrsn! Sradan insanlarn bu konudaki anlaylar, Allah eh-

linin ve zikir ehli olan özel kullarnn anlayndan farkldr. Onlar Al-

lah’n bu konudaki murad üzere bu ayeti anlarlar. ‘Allah’a ehil olma’

özellii bu imkân onlara bahetmitir. Öyleyse baz gözler cem’ eder,

baz gözler bir hakikatte fark göriir. Bunun Hakk’n ya da halkn mer-

tebesinde olmas birdir. ‘Allah hakk söyler, doru yola ulatrr.’
50

Bu menzilde yer alan ilimlerden birisi, indirilmi kitaplarn tasni-

finin bilgisidir. Onlardan her birisine -kendisine delalet eden isme gö-

re- ait hususlar bu menzilden örenilir; o isimle kitabn mertebesini

örenirsin. Bununla birlikte her kitaba ait isim dier kitaba da elveri-

lidir, çünkü her isim ondaki bir sfat ismidir. Bir kitaba özellikle bir
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ismin tahsis edilmi olmas, söz konusu özelliin o kitapta dier isim-

lere göre daha baskn olmasndan kaynaklanr. Misal olarak Hz. Pey-

gamberin ‘En iyi hüküm vereniniz Ali, miras en iyi bileniniz Zeyd,

helal ve haram en iyi bileniniz Muaz b. Cebel’dir’ hadisini verebiliriz.

Kitaplar ve isimlerini bu kitapta zikretmitik. Daha dorusu onlardan

belirli bir ölçüde Kur’an menzilinden söz ederken söz etmitik. Ayrca

bu konular el-Mevaki'u’r-Nücûm’da dil uzvu bölümünde zikretmitik.

Çünkü Allah Tealâ Yüce Kur’an’da indirmi olduu eyden söz eder-

ken bazen bizzat kitaba iaret yaparak öyle der:
cu hitap!'

51

; bazen

ayetlerine iaret ederek öyle buyurur: ‘Bunlar kitabn ayetleri!'
52

;
bazen

iaret zamiri kullanmam, kitab iaret zamiri olmakszn zikretmitir.

Bu hükümlerden her birisinin bir anlam olduu kadar içimizden o

anlama tahsis edilenler vardr. Bunun böyle olmas zorunludur.

Sihir ve mucize arasndaki fark, bu menzilden örenilir. Allah ka-

tnda kendilerinde bulunan nitelikler bakmndan insanlara ait hususlar

bu menzüden örenilir. O özellikten herkes Rabbi karsndaki menzi-

lini örenir. Çünkü Allah kendi katnda kulunu kulun nefsinde rabbini

yerletirdii yere yerletirir. Öyleyse bu durumda rabbinin katndaki

yerini belirlemi olan bizzat kuldur. Kul bakasnn menzilini kendi

menzilinden yüksek gördüünde, kendini knamaldr. Apaçk hüsran

budur! Çünkü kul imkân varken kendini yüksek yere çkartmamtr.

Bu nedenle kyamet gününe ,‘tegabün giinii’ denilmitir, çünkü o gün

perdenin ortadan kalkp dünyada gerçekleen ilerinin neticelerinin

açklanma günüdür. Orada cahil-kâfr öyle der: ‘Keke bu hayatm için

bir ey yapsaydm!'
55 Çünkü yapabilecek olduunu biliyordu, hâlbuki

yapmamtr! Onun azab bu esnada duyduu pimanldr. Bu pi-

manlk dtan ona gelecek azap vesilelerinden daha etkilidir. te en

büyük azap bu pimanlktr.

Allah’a istidlalin nasl olaca bu menzilden örenilir. Allah’a istid-

lal Allah ile mi edilir, yoksa bilgiyle mi yoksa nispetle mi? Nurlarn

farkllnn faydas bu menzilden örenilir. Onlarm bir ksm kâif vc

ortaya çkartc, bir ksm yakc olur. Zamansal hareketlerin miktarlar

ve Allah’m bir ismi olan ed-Dehr isminin onlarn üzerinde hüküm sa-

hibi olmas bu menzilden örenilir. Kendisine - bakanla-
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rn/inceleyenlerin niteliklerinin deimesiyle ayetlerin deimesi bu

menzilden örenilir. Gafletten knanan ve övülen ksmlar bu menzil-

den örenilir. Tesir ettiin eye ahirette dönmeni gerektiren sebep bu

menzilden örenilir. lk insann yaratlrken söyledii ilk söz bu men-

zilden örenilir. Bu söz ‘el- hamdülillah (hamd Allah’adr)’
54

sözüdür. Bu

ifade
‘Onlarn son sözleri hamd Allah’adr’ demektir’

55
ayetinde belirtilir.

Böylece âlem övgüyle ve hamd ile balam, yine onunla sona ermitir.

Hal böyleyken, ebedi bedbahtlk nerede kalmtr? Hââ! Allah’n ga-

zab rahmetini geçebilir mi? Allah doru sözlü olandr. Veya Allah ge-

nel rahmetini (belirli bir kesime tahsis ederek) daraltr m? Bu konuda

bir hikâye vardr: Sehl b. Abdullah et-Tüsteri, iblis ile bir araya gelmi,

iblis tartmada ona öyle demi: Allah Teâlâ
cRahmetim her eyi kuat-

mt r’
56

buyurur. Ayetteki ‘her’ genellik ifade ederken ‘ey’ en belirsiz

olandr. Ben de Allah’n rahmetinden umut kesmiyorum.’ Sehl öyle

demi: ‘Önce ardm, sonra kendi zannmca rahmetin snrlln fark

ederek blis’e öyle dedim: ‘Ey blis! Allah rahmetini
‘

Ben onu yazaca-

m’"' ayetiyle kaydar.’ blis öyle karlk vermi: ‘Ey Sehl! Kaytlama

O’nun deil, senin sfatndr.’ Sehl öyle demitir: ‘Buna karlk bir

cevap bulamadm.’

Bu menzilde knanan ve övülen ksmlaryla yavalk ve arlk ö-
renilir. lerde acele etmenin knanan ve övülen ksmlar bu menzilde

örenilir. Zorla Allah’a dönmek bu menzilde örenilir. Hâlbuki insan-

larn bir ksm lütufla Allah’a döner. lci dönü eit midir, deil midir?

Bu mesele Allah ehlinin hakknda hayrete dütüü bir konudur. Yani

zorla Allah’a dönmek ile kendi iradesiyle Allah’a dönme hususunda

hayrete düülmütür. Çünkü iradi olanda rububiyet korkusu bulunur-

ken zorunlulukta bütünüyle ubudiyet ve kulluk vardr. nsan hakknda

hangi dönmenin yetkin olduu hususundaki görü ayrlnn sebebi

budur. Muhadara ve münazaralar ile âlimlerin meclislerinde gerçekle-

en tartma ve konumalar, bu menzilde örenilir. Bütün bunlarn

ilahi isimlerin birbirleriyle karlamalarndan kaynakland bu men-

zilden örenilir. Sonra bu durum Mele-i ala’da ortaya çkar. Çünkü

onlar da Allah ile megul olmalaryla birlikte hasmlar. Onlar tes-
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pihlerini yaparken usanmazlar. Acaba onlarn hasmlamalar tespihle-

rinden mi kaynaklanr?

(Sürekli tespih etmeleriyle birlikte hasmlaabildiklerini söyledik)

nitekim Hz. Peygamber de her vakit Allah’ zikrederdi, yine de kendi-

leriyle sohbet ederken bedevilerle veya ailesiyle konuurdu. Bütün

bunlar Allah’ zikir midir, deil midir? Doalarn farkl yaratlm ol-

masna gelirsek, bu, bilinen bir husustur. Çünkü doalar birbirine zt-

tr ve herkes bunu idrak eder. Bu nedenle doa âleminde tartma in-

kâr olunamaz. Hâlbuki doamn üzerindeki âlemde tartmann varl

inkâr edilir. Allah ehli varlkta tartmann ve nizann bulunduunu

kesinlikle reddetmezler. Çünkü onlar ilahi isimleri ve onlann âlemin

suretinde olduklarn bilirler. Hatta Allah âlemi onlarn suretinde ya-

ratmnr. Çünkü asl olan ilahi isimlerdir ve onlarda kart ve muhalif,

uygun ve birbirine yardm eden isimler vardr.

Muallimi Allah olan ile muallimi teorik düüncesi veya kendisi gi-

bi bir yaratlm olan arasndaki fark, bu menzilden örenilir. Teorik

düünceden hareket edene gelirsek, bu kii kendi muallimine katld

gibi ilahi ilhama mazhar olan da kendi muallimine katlr. Bu durum

özellikle Allah’ bilmeyle ilgilidir. Gerçekte Allah’ bilmek ancak O’nun

bildirmesiyle mümkündür. Çünkü kendisinin bildirmesiyle idraki güç

iken teorik düünce vastasyla nasl örenilebilir? Bu nedenle Hz.

Peygamber Allah’n zat hakknda düünmeyi yasaklamtr. nsanlar

bundan bile gafildir. Onlarn arasnda Allah’n zat hakknda akl yürü-

tüp fikriyle hüküm vermekten kurtulan yoktur. Ebu Hamid el-Gazali

bir hadisede -hamd olsun ki- daha fazlasn yapmamtr. O da Allah’n

zat hakknda teorik aratrma yönünden konumutur. Bu husus el-

Mazmur bihi-alâ Gayri Ehlihî vb. kitaplarnda geçer ve bu nedenle bü-

tün söylediklerinde yanlm, isabet etmemitir. Ebu Hamid vb. bu

konuda bilgisizliin en ileri derecesini ve en an çelikileri sergilemi-

lerdir. Çünkü Allah bize bu hususlar öretmiken onlar ilahi ilhamn

bildirdii hususlara aykr olarak fikrin verileriyle (hakikatten) uzak bir

tevile saparak delil getirmi, Allah’n anna yakan nitelikleri O’na

izafe ederken Allah’n ilhamna kar fikir gücünü tercih etmilerdir.

Nasl olur da Allah’a (nazarî güçten hareketle) nispet izafe edilebilir ki?
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Bu konuda edepli davranan görmedim. Herkes körü körüne bu konu-

ya dalar. Allah ehlinden az bir grup bunun dndadr. Onlar Allah’n

kendisini niteledii hususlarda gelen bilgileri peygamberlerden duy-

mu, bütün bilgilerin (anlamn) Allah’a havale etmi, tevile kalluma-

mlardr; ta ki Allah kendilerine baka bir ilham yoluyla anlay ihsan

etmi ve anlay kalplerine indirmitir. Böylece onlarm elde örenmek

istedikleri bilgi Allah’tan geldii gibi onu (ilham yoluyla) açklayan da

Allah olmu, O’u -kendi düünceleriyle deil- O’nunla tanmlardr.

Allah bizi edepli, emin, muttaki, remiz, ve gizli kullarndan elsin! Onla-

r Hak kendisine seçmi, hallerinde ise ‘âdet hâzinelerinde’ kendilerini

saknmtr.

Bu menzilden Allah’tan haber ulatrann durumu örenilir. Bu ki-

i Allah’tan aktard sözü örfteki anlamyla kendinden aktarm olsay-

d, o sözü Allah’tan getirdii iddias reddedilirdi. Allah’n emriyle söy-

lediinde ise ilahi emirle sözün anlam örenilir. Bu durum Allah’n

yaratklarndan bir hükümdara ya da baka birisine iyilik tavsiye edenin

haline benzer. Böyle birine hayr tavsiye ve emretmek insana ya psiko-

lojik veya duyusal veya her iki tarzda bir zarar getirir. Bazen onun tav-

siyesini reddeden ve kendisine zarar veren kii Allah’a söz söylemeye

kalkar ki Allah’a çaran kiiye kar yaplacak en iddetli davran bu-

dur. Çünkü o kendisine çard iyilik hakknda Allah’tan gelen bir

basirete sahiptir ve böyle bir durumda öyle der: ‘Keke onu böyle bir

iyilie çarmasaydm.’ Böyle demesinin nedeni davet nedeniyle kar-

lat zarardr. Böyle bir söz söylediklerinde, ariflerin ayan kaydran

yer burasdr. Çünkü Allah öyle der: ‘Rabbinizden hakk söyleyin, dile-

yen iman etsin, dileyen inkâr etsin!’
58 Kul Allah’n peygamberine emret-

tii üzere bu sözü söyler. Nitekim Allah peygamberine ‘de ki’ ifadesiyle

emir vermi, ‘
Allah dileseydi, size onu okumaz onu bildirmezdim

’5y
bu-

yurmutur. Allah diledii için ben de onu size okudum ve sizi bilgi-

lendirdim. öyle der: ‘Sizin onu anlamanz salam, siz de onun hak

olduunu örendiniz.’ Nitekim Allah ‘Onu inkâr ettiler, hâlbuki içlerin-

den ona inanyor1ard,6°
buyurur. Ayn eyi vâris veya benzer biri söyle-

diinde, vâris de gerçei bulunduu durumda öreten ve tantandr.

Bu nedenle Allah ona da ayn eyi emretmitir. nsanlar ise genellikle
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Allah ehlini bu durumda ayplarlar. Baka bir ifadeyle Allah ehli hayr

tavsiye ettiinde onlar Allah ehlini ayplar, sonra ardndan maddi bir

zarar bu ayplamay takip eder. Böyle bir ey müminden meydana

gelmeyecei gibi keifle onu söyleyenden meydana gelmez. Çünkü Hz.

Peygambere ‘Sana düen teblidir ’ denilerek bir ayette ‘Sana indirileni teb-

li et’
61

buyrulmutur. Vârisin yapmas gereken de budur. Hal böyley-

ken nasl olur da yapmas gerekli bir iyilii yapt için maruz kald
bir zarar veya duymama -söylediklerine kulak vermedii takdirde

bedbahd artaca için- kar duyduu efkati nedeniyle pimanlk

meydana gelsin ki? Bütün bunlar, iç konumasdr. Hâlbuki din Allah

(rzas) için, peygamberi, Müslümanlarn imamlar ve bütün Müslü-

manlar için ‘nasihat’ demektir. Dolaysyla herhangi biri seni bundan

alkoymamaldr.

Bu iin ehli olduumu iddia eden bir kavim görmütüm. Onlar

Allah’tan getirdikleri bilgiler yüzlerine kar reddedildiinde içe kapa-

np öyle demilerdi: ‘Bizi lüzumsuzluumuz bu hale düürdü. Allah

dileseydi, bu konuda benzerlerimizle herhangi bir ey konumazdk.

Biz kendimize kar suç iledik. imdi tövbe ettik. Bir daha böyle söz-

leri böyle insanlarn arasnda söylemeyeceiz.’ Bu konuda pimanlkla-

rn sergilemilerdir. Hâlbuki bu davran onlarn gerçei bilmeyi in-

den kaynakland kadar ayn zamanda bilgilerini Allah’tan aktarma-

dklar hususunda kesin delildir. Onlar bu konuda herhangi bir bilgiyi

(ve haberi) Allah’n izniyle aktarm deillerdi, çünkü Allah’tan akta-

ran, içinde keskin bir nur görür; sözüne kulak verilmesi veya tepkiyle

karlanmas durumunu deitirmez. Kendi nefsinden konuan ise ha-

kikati söylediinde bile ardndan retle karlatnda pimanlk duyar,

içi daralr, içinde güçlük yaar ve kelamn fuzuli addederek vacip olan

hakk gereksiz yere reddetmi olur. Bu davran bir cehalettir. O halde

Allah’n kullarna nasihat, Allah’a iman eden herkesin üzerine vaciptir.

nsan nasihat ettiklerinden maruz kalaca zarara deer vermez. Çünkü

Allah vârisleri hakknda öyle buyurur:
‘nsanlardan adaleti emredenleri

öldürürler.'*
62 Bu söz u ayete balanr: ‘Peygamberleri haksz yere öldü-

rürler.’
63 Söz konusu insanlar övülmek üzere ayet zikredilmi, pey-

gamberin veya vârisin onlara ululatrd sözlere kulak vermeyenler



48 Fütûhât- Mekkiyye 14

knanmtr. Allah’n övgüsüne mazhar olann sevincinden daha büyük

sevinç olabilir mi? ‘De ki Allah’n fazl ve rahmetiyle sevinin, bu sizin top-

ladklarnzdan daha hayrldr
'64

Hak sahiplerinin farkllamasn salayan özellikler bu menzilde

örenilir. Bu bilgi sayesinde bu konudaki belirlenime göre haklar

ödenir. Bu balamda hakk yerine getirmedii için iyi davran nede-

niyle övülenler vardr. Misal olarak günah nedeniyle azab hak eden

günahkâr cezaiandrmamay verebiliriz. Hak sahibi onu affeder. Bu,

batl bir haktr ve bu affetme övülen bir davrantr. Gybet de haktr,

fakat knanmtr. Bunu bilen, onun mahiyetini de bildii gibi ayn

zamanda kendisiyle doru arasndaki fark bilir. Bu esnada gybetin

hak olmadm, sadece doru olduunu bilir. Bu nedenle doru kii,

doruluundan sorguya çekilir. Hâlbuki hak sahibi hakkn yerine ge-

tirdiinde sorguya çekilmez. Öyleyse gybet, laf tama vb. dorudur,

fakat hak deillerdir. Çünkü hak zorunlu olan iken doru bir eyi ol-

duu hal üzere bildirmek demektir. Haber verilen ey bazen gerekli

olur -ki bu durumda hak olur-, bazen gerekli olmaz, sadece doru

olur. Bu nedenle doru sözlü ‘doru sözlülüü’ nedeniyle hesaba çeki-

lir. Bu doruluk onun yerine getirmesi gerekli bir hak ise, kurtulur;

hak deil ve aksine bunu söylemesi yasaklanmsa, helak olur. Hak ve

doruluk arasndaki fark bilen kimse ‘hak edi (istihkak)’ üzerinde ko-

nuabilir. Bu menzilde Allah’tan bakasnn karsnda zelil olmann

neticesi örenilir. Böyle yaparak Allah’tan bakasn Rabbn derecesine

yerletirir ki bu davran kiinin bilgisizliinden kaynaklanr. nsan

mahalli dikkate almakszn sfat nedeniyle zelil olursa bu zillet karsn-

da onun baka bir durumu ortaya çkar.

Allah’a hüküm dayatann durumu bu menzilden örenilir. Hâlbu-

ki Allah ‘O hüküm verenlerin en hayrlsdr565
buyurur. Buradan u hu-

sus örenilir: Allah’n sfatlar Earî kelamclarn ileri sürdüü gibi za-

tna zait olsalard, zatna olan ve kendi ayn olmayan bir ey, zat üze-

rinde hüküm vermi olurdu. Bu mesele, âlimlerin pek çounun ayakla-

rnn kayd bir meseledir. ahidi gaibe kyaslamak veya delilin ahitte

ve gaibte süreklilii onlar bu hususta saptrm ve artmtr. Bu, son

derece hatal bir görütür. Çünkü hakknda hüküm verilenin zatn ve
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hakikatini bilmeksizin, biri hakknda bir duruma ve nispete göre hü-

küm vermek hüküm verenin büyük bilgisizliidir. Belirli bir nispetteki

delalet nispetin kendisine yapld eyin hakikati bilinmeksizin (ahitte

ve gaibte) sürekli kabul edilemez. Allah’n herhangi bir yaratlm ad-

na kendisi hakknda hüküm vermeyi caiz yapmad bu menzilden ö-

renilir. En ileri menzillere bile ulam olsa durum böyledir. Fakat Al-

lah bir kimseye kendisi hakknda hüküm vermesini emrederse, Allah’n

vacip kld hususta verilen izne göre Allah hakknda hüküm verir;

bununla birlikte kendisiyle hiiküm verilen o ey âlemde Hak’ta bulun-

duundan baka bir durumda olabilir. Çünkü yükümlü hacr altndadr:

Bir yükümlü yasaklanm bir eyi yapmay adarsa, böyle bir i onun

adna caiz olmaz. Onun vacip kld bu adan kefareti yemin kefare-

tidir ve belirli bir cezaya maruz kalr. Bununla birlikte onu yerine geti-

remez, çünkü böyle bir yasa yerine getirmesi caiz deildir. Yaplmas

mubah bir ii yapmay adayan adan yerine getirmezse ona kefaret

gerekmez. Fakat onu yerine getirmesi gerekir. Gizli tuzak ve onun ce-

zasnn süratle verilmesi bu menzilden örenilir. htiyarda zorunluluu

gerektiren durum bu menzüden örenilir. Zorunluluun faydas bu

menzilden örenilir. Bilginin ameli gerektirdii hususlarda unutmaya

yol açan sebepler bu menzilden örenilir.

Hasret bu menzilden örenilir. Hasret, insan cezalandran eyin

kendi devirdii ürünü olmasdr. Öyleyse insan, kendi kendini ceza-

landran kimsedir ve dolaysyla ancak kendini knamaldr. Böyle bir

eyden saknan kimse, hiç kukusuz *büyük kurtulu elde etmitir.’
66 Bu

sayede Allah için yaratklarna kar delil ortaya çkar. Onlar cezalan-

drmak yerine kendilerine ilcram eder, balar ve mafiret ederse,

bundan dolay iyilik ve ihsan özelliiyle Allah’n övülmesi gerekir. Al-

lah’n kullarn neye davet ettii bu menzilden örenilir. Onlar kendi-

lerini yükümlü tuttuu bir amele mi, yoksa yükümlü tutmu olduu

amelin ahiret hayatndaki neticesine mi davet eder? Allah kullarn vas-

ta olmakszn hiçbir ekilde davet etmemi ve yükümlü tutmamtr.

Çünkü zat gerei Allah kullarm meakkatli bir ie davet etmez ve bu

nedenle peygamberler görevlendirerek öyle buyurmutur: ‘Peygamber

gönderene kadar azap etmeyiz.’
67 Uygun ceza bu menzilden örenilir.
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Cezann dnda kalan eyin ne olduu buradan örenilir. Bu, el-Vahib

ve el-Vehhab isminden kaynaklanr. Tahayyül edilen hayat bu menzil-

den örenilir. Bilenin unutmu olduu bir hususu hatrlamas buradan

örenilir. Unutmann sebebi ise bilgiyle amel etmemektir. Çünkü bil-

giyle amel etmek, onun suretini ina etmek demektir ve böyle bir du-

rumda unutmak imkânszdr. Talimin iyi ve güzel olmas bu menzilden

örenilir; çünkü her öretmen güzel öretemez. Allah’a uymann key-

fiyeti bu menzilden örenilir. Hâlbuki Allah fiillerinde mutlak serbest,

sen snrlsn. Daha önemli ve zorunlu ameli aratrmak ve onu tevik

etmek, bu menzilden örenilir. Bilgi ve zan, yani galip zan arasndaki

fark, bu menzilden örenilir. smet ve itisam arasndaki fark bu men-

zilden örenilir.

Hakk’a (ve hakikate) dönmediinde inatçya söylenmesi gereken

husus bu menzilden örenilir; ona söylenecek olan, onu insafa davet-

tir. Kullarn fiillerinin Iiakk’n olduunu öretecek husus bu menzil-

den örenilir. Fakat bu fiiller bir ekilde kullara bir ekilde Hakk’a iza-

fe edilir. Çünkü nahivcilerin terminolojisinde izafe mutlak ve mutlak

olmadan yaplr. Fiillerin bir ksm -kendisine izafe edildiklerinde- Al-

lah’a ait iken bir ksm ortaklk bulunduu için mudak deillerdir vc

dolaysyla bir yöne ait olmazlar. O halde kulluk, saf olarak Allah için

yaplr ve ayette buyrulduu gibi kulluun Allah’a tahsisi gerekir. Allah

Teâlâ
‘

Onlara dini kendisine tahsis etmek üzere Allah’a ibadet etmeleri em-

redildi
’68

buyurur. Burada din kendisine göre Allah’a kulluk yaplan ey

demektir. Baka bir ayette ‘De ki ihlâsh bir ekilde sadece Allah’a ibadet

ederim
’69

buyrulur. Kastedilen kendisiyle Allah’a ibadet edilen eydir.

Baka bir ayette ‘Kukusuz ki Allah insanlara hiçbir ekilde zalim olmaz
’711

denilir. Burada kesinlik bildiren edat kullanlmtr. nsanlar herhangi

bir eye sahip deillerdir ki, kendilerinden haksz yere bir ey alan zor-

ba olsun! Onlarn mülkü olduu söylenen her ey Allah’n mülküdür.

Allah’a ait olan mülkün bir ksm da onlarn amelleridir. Sonra Allah

öyle buyurur: ‘Allah insanlara hiçbir ekilde zulüm yapmaz .’
71 Âlemde

zulüm ortaya çkm ve dile getirilmi olduu için, Allah kendisini an-

latmak için onlarn nefisleriyle kinaye yaparak adeta öyle demitir:

Zulüm denilen bir ey varsa, kendisi zalimdir. Sahip olan ise mülkünde
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kendine zulüm yapmaz. nsanlarn sahip olduklar ey onlarn mülkü

olsayd, Allah o mülkte onlara tasarrufu yasaklamaz veya onlar için tür-

lü snrlar belirlemezdi. Bu durum yükümlünün fiilinin kendisine deil

Allah’a ait olduunu gösterir. Gerçekte insanlar arasmdaki zulüm onla-

rn sahip olmadklar eyin kendilerine ait olduunu iddia etmelerin-

den kaynaklanr. Binaenaleyh Allah onlar sadece batl ve yalan iddiala-

r nedeniyle cezalandrr.

Çoun aza sokulmas bu menzilden örenilir. Böylecc gerçekte

çok olsa bile artk ona artk ‘az’ denilir. Eyadaki eceller bu menzilden

örenilir. Allah Teâlâ ‘Onu bir saat öne alamazlar , arda da brakamaz-

lar
y/2

buyurur. Kastedilen saattir.

Bu menzilden aleyhine yalan iddiada bulunulan kimsenin durumu

örenilir. Bu kii iddiacnn yalan söylediini bildii halde ona kar

delil ortaya koyamaz ve yemin etmesi gerekir. Yemini iddiacya çevir-

mesi veya yeminden dönmesi mümkün deildir ve iddia ettii eyi

kendisine verir. Bu durumda kendisine zulüm ederken ona yardmc

olur. Ayn zamanda yemin ederken iddiacnn iddiada bulunduu hu-

susta kendine zulüm yapmasna imkân tanmtr. O zulmü yapt sü-

rece, günah kendisine elik eder. Yemin ise bunu engeller ve iddia sa-

hibi üzerinde yemin günahnn dnda günah kalmaz. Çünkü iddia

ederken yalan söyleme günahn yemini bozmak ortadan kaldrrken

yalan yemini bozmann vebali kendine döner. Böyle bir insan u du-

rumdadr: Yalanc olarak yemini bozarsa, yemini bozmann günah

kendisine döner. Fakat yemininde yalanc olabilir. Mesela bir adama

yüz dinar borcu olduu iddia edeni düünelim. Bu kii iddiasnda ya-

lancdr ve iddiasn dorulayacak delili yoktur. Hâkim iddia sahibinin

yemin etmesini ister. Kii yemin etmeyi reddeder ve hâkim bunu uy-

gun görürse, bizce böyle bir ey caiz olmasa bile, aleyhinde iddia ileri

sürülen kii iddiacya nasihatte bulunmamtr. Hâlbuki ona nasihat

etmesi emredilmitir. Daval hakimin hükmüyle yeminini bozarsa, ya-

lan yemini bozmann günah kendisine döner. Aleyhinde iddiada bu-

lunulan kimseye ise yemini bozmann zulmünün günah döner. Çünkü

o, onu yeminini bozmaya zorlamt. Bu durumda hâkimin üzerinde

bir günah yoktur. Çünkü o müçtehittir. Onun yapabilecei i içtiha-
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drnda yanlm olmaktan ibarettir. Dolaysyla bir ecri vardr. Aleyhin-

de iddiada bulunulan kii ayaa kalkar ve iddiacya iddia ettii eyi ve-

rirse, iddiacnn günah katlanr. Aleyhinde iddiada bulunulan daval

ayaa kalkar vc davacya iddia ettii eyi verirse, onun günah katlanr.

Çünkü davacya kendisinde tasarrufu helal olmayan bir malda tasarruf

imkân tanmtr. Dolaysyla o malda tasarrufta bulunduu sürece

davacnn günah devam eder ve maln meydana getirdii neticelerde

tasarrufta bulunduu sürece. Öyleyse davalnn günah bu süre zarfn-

da devam eder. Ayn ekilde zulme kar kardeine yardmc olmas

bakamndan da durum böyledir. Hâlbuki böyle yapmas ona yakmaz-

d. O, yemini terk etmekle Allah’n emrine asi olmutur. Çünkü Allah

ona yemin etmeyi farz klmtr. Eer yeminini bozarsa Allah’m ona

vacip kld bir eyi ilemi olur. Bu durumda sevap kazanr ve dava-

cy zulüm ilemekten kurtarmaya niyetlenmi olur. Dolaysyla bunun

ecri ona aittir. Artk davacnn üzerinde davalnn yemini hakknda an-

cak yeminin günah kalr. Bu durumda davacnn üzerinde yalan yemi-

nin günah kalmtr ki, bu yemin, bozulan yemindir. te bu eriatta

ince bir meseledir. Ona bu gözle ancak dindarlnda ihlâsa ulaan

kimse böyle bakabilir. O kii Allah ehlindendir. Çünkü o, insanlar ad-

na kendisi için sevdii eyi sever. Dolaysyla bunu irade ettiinde nef-

sinin zulmüne kar kardeine yardmc olmaz.

Zarar vermenin knanan ve övülen ksmlar bu menzilden öreni-

lir. Murakabe, huzur ve o ikisinin ilahi koruma ve ismetle ilgisi bu

menzilden örenilir. Bunlar faydal bilgiyi ortaya çkartr. Müjdelenen-

lerin nitelikleri, müjde türleri, nerede olduklar, üzüntü veren ve mutlu

klanlarn hangileri olduklar bu menzilden örenilir. Allah vastasyla

aziz olanlarn üzerinde gözüken izzet, koruma ve ilahi himaye bu

menzilden örenilir. Amel etmesi gereken bir hususta duyduuyla

amel etmeyenin durumu bu menzilden örenilir. Acaba onu amelden

engelleyen nedir? Onun hükmü duymayann hükmü gibi midir? Bu

durumda Allah ona ihsanda bulunmu olur. Veya onun hükmü bilip

amel etmeyen gibi midir? Allah onu cezalandrr ve ona adil davanm

olur. Çünkü Allah öyle der: ‘Duyduk diyenler gibi olmayn.’
1'* Çünkü

onlar bir hakikati duymu ve anlamlardr, çünkü Allah onlara kendi
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dilleriyle hitap etmitir. Ardndan öyle buyurur: ‘Onlar duymamlar-

dr,’74 Yani onlarn durumu, bizce, duymu olduklar halde duymayan-

lara! durumuyla birdir. Allah Teâlâ onlarda nasl hüküm vereceini

söylememi olsa bile, hal karinelerinden anlalan genel durum, ceza-

landrmadr. Fakat Allah’n ihsan ve böyle kimselerin günahlarn sil-

mesi hakkndaki bilgimize göre, imkân gerçekte ortadan kalmaz. Bunu

anlamalsn.

Allah’n kendisine hakkyla tevekkül edenin kalbine verdii ey bu

menzilden örenilir. lahi hilafet bu menzilden örenilir. Bedbahtla

yönelten kalpler üzerindeki mührün sebepleri bu menzilden örenilir.

Davacnn delil getirme talebi buradan örenilir. Bu bilgi Allah Teâ-

lâ’nn ‘Biz peygamber gönderene kadar azap edici deiliz'
75

ayetini içerir.

Burada Allah ‘bir ahs gönderene kadar’ dememitir. Öyleyse gönde-

rilme risaletinin yöneldii kimsede sabit olmas gerekir. Bu durumda

kendilerine bir ahsn gönderildii kimseler nezdinde açk delilin orta-

ya çkm olmas gerekir, çünkü pek çok ayet vardr ki kapaldr veya

insanlarn bir ksmnn delalederini anlamayacaklar ölçüde ihtimale

açknr. Öyleyse kendilerine kar delil getirilenler için delilin açk ol-

mas gerekir ki bu sayede o çiinin ‘resul’ olduu örenilir. Peygambe-

rin peygamber olduunu kesin örendikten sonra cezalandrlma

mümkün olur. Bu ayette büyük bir rahmet vardr. Bunun nedeni yara-

tklarn üzerinde bulunmu olduklar ve onlarn farkl düünmesine yol

açan ftrat farkllklardr. Allah bu durumu ilahi rahmetin kapsaycl-

m bilenler için kullarna dönük rahmet yapmtr. Allah bize o rah-

metin her eyi kuatm olduunu bildirir.

Cömerdigin ve cimriliin neticeleri bu menzilden örenilir. man
telaffuzdaki ekillerin ortadan kalkmas bu menzilden örenilir. Öyle ki

dinleyenler kukuya kaplmayacaklar ekilde onun mümin olduunu

bilirler. Bu durum ‘naslari denilen eydir, çünkü zahir olan, ilk bakta

örenilse bile ihtimallere açktr. Allah’n inayet ettii kullar bu men-

zilden örenilir. Baarszla uramak ve baarsz olanlarn kim ol-

duklar bu menzilden örenilir. Yüzüne kar reddedildiinde hak sa-

hibinin kime dönecei bu menzilden örenilir. Sabredenlerde ve ük-
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redenlerde bulunan sabr türleri bu menzileden örenilir.
‘
Allah hakk

söyler ve doru yola ulatrr *

ÜÇ YÜZYETM BENC BÖLÜM
Hayali Benzerlik Menzilinin ve Hakikatler ve mtizaç
Aleminin Muhammedi Mertebeden Örenilmesi

Âlemde sadece o varken teberri (yüz çevirme, uzaklama) nasl olur?

Varlkta gördüüm her eyin manassn sen

eriatnda ‘teberri ’ zikredilmitir gerçi

Akl hayrettedir, eriat düürür onu

En yakn ondaldr, ona aykr bir hakikat yok

Kim yaklar, sonra uzaklarsa onu yakn klar

Allah bütün yaratklara Mevla

Kimse umutsuz olmasn, herkese Mevla O!

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, Hz. Peygamber öyle buyu-

rur: ‘Bir kavmin mevlas (köle) o kavimdendir.’ Hayal nefs-i nâtka’nn

(düünen nefs) mevtasdr (köle). Öyleyse hayal nefs-i natka karsnda

efendi karsndaki köle gibidir. Köle efendide bir tür tahakküme sa-

hiptir ki bu tahakküm sahiplikten kaynaklanr. Çünkü efendi o ve ben-

zeri köleler sayesinde malik vc sahiptir. Efendi o makama köle sayesin-

de ulatna göre kölenin efendi üzerinde otoritesi vardr. Baka bir

ifadeyle bu durum köleye efendide hükmetme imkân salar.

Hayal gücünün nefs-i natka üzerindeki otoritesinin bir tezahürü

onu diledii surete sokabilmesidir. Gerçi nefs-i natka kendiliinde bir

surete sahiptir, fakat bu hayal gücü onu tahayyül edende diledii bir

surete sokar. Hayal kendisini duyulurlarn derecesinden çkartacak bir
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güce sahip deildir, çünkü onun varl duyudan meydana gelmi ve

ortaya çkmtr. Bu nedenle hayal madum ve mevcut veya varl olan

ya da olmayan bir eyde tasarrufta bulunurken onu ancak varlkta d
surete sahip duyulur bir surette tasvir eder. Bazen de tahayyül ettii

eyi varlkta bütün olarak bulunmayan bir surete sokar. Bununla birlik-

te söz konusu suretin tüm parçalar dta duyulur olarak bulunur. Ha-

yalin herhangi bir eyi ancak böyle tasvir etmesi gerekir. Böylece hayal,

genel mutlaklk ile özel-smrl takyidi kendinde birletirmitir. Bu ge-

nel mutlakln benzeri bir mutlaklk yoktur. Çünkü hayal vacipte, im-

kânszda ve mümkünde genel tasarruf sahibidir. Bu mutlaklk ve tasar-

ruf hükmüne sahip baka bir ey yoktur. Söz konusu tasarruf, (gerçek-

te) Hakk’m hayal gücü vastasyla bilenlerde tasarruf etmesidir. Hayal

kendinde (mutlaklkla birlikte) snrlamay da barndrd için, her-

hangi bir eyi ancak duyulur bir surette tasvir eder; söz konusu suretin

duyulur suret olmas veya olmamas birdir. Fakat daha önce de zikret-

tiimiz üzere tahayyül edilen suretin bütün parçalarnn duyulurlarda

bulunmas arttr. Baka bir ifadeyle hayal onlar parça halinde alglar-

ken duyudan almtr, fakat parçalardan oluan toplam dta bulunma-

yabilir.

Bilmelisin ki, Allah dünyada sürekli kalplere tecelli eder. Bu tecelli

neticesinde hatralar ve düünceler insan farknda deilken ilahi tecelli

nedeniyle çeitlenir; bu deiim ve çeitlenmeyi sadece Allah ehli fark

edebilir. Nitekim onlar dünya ve ahirette bütün var olanlarda ortaya

çkan farkl suretlerin O’nun tecellisinin çeitlenmesinden ibaret oldu-

unu bilirler. Binaenaleyh zuhur eden O’dur, çünkü O her eyin ayn-

dr. Ahirette insann bâtn sabittir. Çünkü insann ahiretteki bâtn

dünyadaki zahirinin ayndr vc ondaki deime gizlidir. Söz konusu

deime insanlarn hakknda kukuda bulunduklar ve her zaman biri-

minde gerçekleen ‘yeniden yaratmadr.’ Ahirette ise insann zahiri

dünyadaki bâtn gibidir ve ona yönelik ilahi tecelli bilfiil gerçekleir.

Böylece ahirette insann zahiri halden hale girerken dünyada bâtn

ilahi tecellinin kendilerinde gerçekletii suretlerde türden türe girer.

lahi-hayali benzerlik budur. Bununla birlikte deime ahirette açkken

dünyada gizli ve bâtndr. O halde hayalin hükmü ahirette insana ve
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Hakk’a elik eder. Bu durum Hakk’n kendisinde bulunmu olmakla

nitelendii ‘e'n (i)
5
kelimesiyle ifade edilir. Allah Teââ ‘O her gün bir

endedir
576

buyurur. Bu durum sürekli ve daimidir.

Bu deimenin ‘hayal’ diye isimlendirilmi olmasnn nedeni, onun

kendinde bir eye deil, bakana raci olmasdr. Her ey kendi hakikati

üzere sabittir ve deime yoktur, çünkü hakikatler deimez; suretlere

bakan kiiye ise suretler çeidenmi bi halde görünür. Bu çeidenme

ve deiim de kendiliinde deimeyecek bir hakikattir. Dolaysyla

deiim bir surette sabit kalmay kabul etmez; aksine onun hakikati

deiimde sabidiktir. O halde âlemde zuhur eden her ey ilahi surete

benzeyen kevnî-misalî bir surettir (Hak sürekli tecelli ettii için o da

deiir), çünkü Hak âleme ancak sabit bir cevherde âleme benzer ve

uygun bir ekilde tecelli eder. nsan cevheri yönünden sabittir ve bu

nedenle sabiti sabit vastasyla görürsün. Sende de O’nda da gayb var-

dr. Zahiri zahirin vastasyla görürsün. Allah müahede edilen ve

edendir. Senin de ehadet yönün vardr (ve bu yönün benzeridir) . te
Allah’ (kendisinin benzeri olan bu yönlerinle) idrak ettiin gibi kendi

zatn da böyle idrak edersin. Bununla birlikte her surette senin sen

olduunu, senden bakas olmadn bilirsin. Nitekim utanma, korku,

hastalk, iyilik, raz olmak, gazap ve kendilerinde deitii bütün halle-

rinde Zcyd’in
cZeyd’ olduunu da bilirsin. Büü bu keyfiyetlerde u

Zeyd’den bakas deildir! te gerçek de öyledir. öyle deriz: ‘Falan

kii bir suretten baka bir surete geçti.’ Gerçek kendinde böyle olma-

sayd, insann hali deitiinde onu tanmaz ve yok olduunu ileri sü-

rerdik. Hâlbuki iki gözün olduunu biliriz. Nitekim Allah Teâlâ ‘Ona

iki göz yaratmadk n ?’77 buyurur. Öyleyse bir gözle bakalaa idrak

edilirken bir gözle bakalama idrak edilir. Her iki idrak yolu da birbi-

rinden farkl iki yoldur ve Allah onlar göz sahibine açklamtr. Bu

durum c

Ona iki yolu (necd) gösterdik'
71*

ayetinde belirtilir. Baka bir ifa-

deyle iki yolu açkladk. Nitekim air öyle der:

Necd ki yol üzeredir

Ceylanlar gözlerken gözler kal eder unu
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Yolun kat edilmesi gözlerin fiili saylmtr. O halde her gözün bir

yolu olduuna göre kimi ve neyi gördüünü bilmelisin! Buradan
‘

Att-

nda sen atmadn, Jakat Allah att
>79

ayeti anlalr. Atma filinin Allah’a

ait olduunu görmeni salayan gözün atmann Hz. Peygamber’e ait

olduunu görmeni salayan gözünden bakadr. Bu durumda -bilgi

sahibiysen- iki gözün olduunu anladn gibi gerçekte ta atann

Muhammedi bedende Allah olduunu da örenirsin. te temessül ve

tahayyül, bundan baka bir ey deildir! Allah senin dikkatini çekmitir

fakat sen farknda deilsin. Bunlar Allah’n kendinden örenen ve ayet-

leri üzerinde tefekkür eden kimseler için açklam olduu ayetlerdir.

Bu ayeder, halden hale giren kalbe sahip kimseler için bir öüttür. Söz

konusu kii kendisine söylenene kulak verir, ona ainadr ve kendili-

inde halden hale girmesini müahede eder. Bu durumda iin gerçekte

de öyle olduunu örenir. Onlar derin akl sahipleridir. Çünkü (derin

akl demek olan) lüb kabuun suretinden onu perdeler. Dolaysyla

lübbü ancak ortada bir lüb bulunduunu bilen bilebilir. Bir lüb olduu

bilinmeseydi, kabuk krlmazd. Kukusuz i karm, fakat hakikaüer

birbirine girmemitir. Bu sayede fazileüi olan aa derecedekinden

(mefdûl) ayrr. Âlim gerçei bilmeyle nimeüenir. Cahil onu bilme-

meyi nimet sayar, fakat onu bilmediini de bilmez. Çünkü o, gerçein

bildiinin aksine olduunu bilmez ve bunun farknda da deildir. Ak-

sine sadece (gördüüne bakar ve)
£bu vardr’ der. Bildiinden baka

durumda bir eyin bulunduunu ve onu bilmediini örenmi olsayd,

hiç kukusuz üzülürdü. Nitekim dünyada makamnn gerektirmi ol-

duu bir eyi kaçran herkes gamlanr. Misal olarak ticaretinde taciri ya

da kendi bilim dalnda bir fakih ve dier âlimleri verebiliriz. Öyleyse

genel itibaryla ‘Herkes kendi nezdindekiyle mutludur*0
ayeti ahirette

gerçekleir. Orada durum düyadakinden farkldr. Çünkü bu durum

dünyada bilinmez. Dünyada sevinç ve mutluluk -genel olmakszn- ço-

unluktadr. Çünkü insan sahip olduu bilgiyle bir eyi tasavvur eder-

ken o bilgi henüz gerçeklemezden önce sevinmez. O sadece bekleme

halindedir ve bu esnada üzüntü çeker. Bilgi gerçekletiinde de onunla

sevinmez. Ahirette ise cezalandrma süresi tamamlandktan sonra her-

kes sahip olduuyla veya üzerinde bulunan durumla sevinir.
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Bu menzil Allah’n Âdem’i kendi suretinde yaratm olduu men-

zildir. Birinin suretinde yaratlm olan, onun suretinin ta kendisidir.

Baka bir ifadeyle surete göre yaratlm olan suret sahibinin ta kendi-

sidir ve (bir yönüyle de) o deildir. Bu nedenle
‘Attnda sen atmadn,

fakat Allah att
m

buyruldu. Öyleyse bir suretten ortaya çkan her eyin

asl, söz konusu suretin kendisine göre yaratld kimsededir. Yoksa

zuhur edenden ve görünenden kaynaklanmas doru deildir. Bu ne-

denle ayette ‘Bütün i O’na döner’*
2
buyrulur. Yani her i âlemin bütün

olarak üzerinde olduu duruma döner. Bu nedenle Hak -

peygamberlerinin dilleriyle- bütün âlemi nitelemi olduu eyle kendi-

sini nitelemitir. Burada herhangi bir gedik olmakszn tam bir benzer-

lik gerçeklemitir.

Halk Hakk’n ayn

nkâr etme, çünkü kem O’tun ayn

Tefrik edersen, ayrm yok olucu, bil

Böyle deilse ibret al,fark O’nunfark

Allah Teâlâ seni suretine göre yarattn söylemitir. Buradan se-

nin üzerinde bulunduun duruma göre sahiplik iddiasnda bulunman

gerektii örenilir. Nitekim Allah da mülk sahibidir. Sana nefsinden

daha yakn bir mülk yoktur ve nefsin sahiplik iddiasnda bulunan ey-

dir. Çünkü o mülkün sahibi Hakk’n suretindedir. Allah el-Mümin is-

mi yönünden mümin nefse yönelerek müminden nefsini satn alr.

Nefsini satan mümin npk dier hayvanlar gibi nefsi olmayan varlk

olarak kalr. Artk mülk ve sahiplik iddiasnda bulunacak kimse kalma-

ynca, bütün mülk Bir ve Kahhar Allah’a ait olmu, mülkiyetteki ortak-

lk kalkmtr. O halde mümin bir nefs sahibi deildir ve dolaysysa

mülkiyette iddia da yoktur. Binaenaleyh gerçek anlamyla mülk sahibi

olduunu iddia eden bir insan, mümin deildir; çünkü mümin nefsini

satan kimsedir ve böyle iken mülkiyet iddiasnda bulunacak kimse

kalmamtr. Çünkü iddia sahibi olan, mülkün gerçek sahibinin -ki Al-

lah’tr- suretinde yaratlm nefs idi.
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Ey kardeim! man senden çekip alacak bir iddiada bulunma! Sa-

na ait nefsini himaye etmeye de kalkma. Onu himaye etmeye kalkar-

san, bari huzur ve -senin deil- Hakk’n nefsi olduu hakkndaki bir

bilgiyle onu himaye etmelisin. Böyle yaparsan Rabbin seni ödüllendi-

rir. Çünkü bu davrannla doru sözlü, (bakasn tercih etmek anla-

mnda) îsar derecesini tercih eden birisin. Allah katnda bu derecenin

gerektirdii yükseklii örenmi olduuna göre, ona göre amel etmeli-

sin.

Bunu anlanca, insann iki yüzü (vech) olduunu bilmelisin: Biri

kendi zatna bakarken dieri Rabbine bakar. Hangisine yönelirsen

ötekinden uzak kalrsn. Bununla birlikte dikkatine sunacam bir sr

vardr, öyle ki: Sen kendi yüzünü müahedeye yöneldiinde, celal ve

ikram sahibi Rabbinin veçhinden habersiz kalrsn. Senin yüzün ise

yok olucudur ve ona yöneldiinde kendi yüzün senden fani olur, bu-

lunduun yerde bir garibe dönersin. Orada ürkerek kendisiyle ünsiyet

edecein bir yüz aramaya balar, ancak bulamazsn. Kendi yüzünü b-

rakp Rabbinin yüzüne yöneldiinde, O da sana yönelir ve O’ndan

baka ünsiyet edecein ve görecein kimse kalmaz. Özel bir ekilde -ki

her insann buna sahip olmas gerekir- Hakk’a yöneldiinde ise bu yö-

nelmeden önce seninle ünsiyet eden, oturan ve seninle sohbet edeni

bulursun. O’na kavumakla sevinirsin. Bu kez ünsiyetin daha da büyür,

önceki ünsiyeti hatrlarsn ve ünsiyetine ünsiyet katlr, ü’nun katnda

kendi yüzünü (ve hakikatini) görürsün ve onu yitirmezsin. Böylece bir

surette iki yüzü (hakikati) bir araya getirmi olursun. ki yüz birlemi

olduu için, ünsiyet de bir olur, sevinç ve nee çoalr. Bu hal, iki hal

arasndaki berzah halidir, çünkü iki ucu bir araya getirmitir. Hâlbuki

o ucu dünyada bir araya getiren ahirette bu nimetten mahrumdur. Mi-

sal olarak münaf verebiliriz. Münafk mümin ile kâfir arasnda bir

berzahtr. Uçlardan birine dönerse iki uçtan birisine yönelmi olur ki o

da küfür tarafdr. Bu küfür, imandan bütünüyle soyutlanamaz, imana

yönelirse bu kez berzah olmaz ve Allah’a döndüündeki durum gibi

olr. Nitekim iki ucu bir araya getirmeden söz ederken bunu belirt-

mitik.
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Dünya hayatnda nifak özelliinden (yani iki ucu birlqtirme iddi-

asndan) saknmalsn, çünkü nifak yok edicidir. Ahiret çarsnda nifak

yoktur, onu dünya hayat ortaya çkartr. Münafk ancak ince bir sr

nedeniyle cezalandrlr ki, mümin âlimlerin çou onun farknda deil-

dir. Hâlbuki Allah Teâlâ ‘kulak veren ve ahit olan kimse için’
8 '1 bu srra

dikkat çekmitir. öyle ki, Münafklar dünyada iman edenlerle karla-

tklarnda, ‘iman ettik derler,
m Bu sözü gerçekte söylemi olsalard, hiç

kukusuz said, yani mutlu olurlard.
‘
eytanlaryla ba baa kaldklarn-

da biz sizinle beraberiz derler.’
85 Bunu gerçekte söyleyip susmu olsalar-

d, münafklarla ilgili knama onlara etki etmezdi. Onlar bu söze ‘Biz

alay edicileriz
>s6 sözünü de eklemi, yalanc olduklarna ahidik etmi-

lerdir. Öyleyse onlar ikrar ettikleri davranlar nedeniyle cezalandrl-

mlardr; yoksa bir ekleme olmakszn, nifakn suretinde kalm olsa-

lard, mudu olacaklard.

Baknz! Allah onlar cezalandrrken kendinden öyle haber verir:

‘Allah onlarla alay eder .’
87

Allah onlar ‘Biz sizinle beraberiz’™ sözleri ne-

deniyle cezalandrmam, bu münafkla eklemi olduklar sözleri ne-

deniyle cezalandrmtr. Ekledikleri söz ‘biz alay ediyoruz
’89

ifadesidir.

Allah sana münafa verdii cezay ancak bir insann nereden cezalan-

drldn anlaman için bildirmitir ki sen de helak edici yerlerden

uzak durabilesin! Hz. Peygamber ‘nsanlar idare etmek sadakadr’ bu-

yurur. Münafk iki taraf gerçek anlamdan idare eder ve bu idarecilie

(bakasyla alay etmek gibi) bir söz eklemezse, her ne olursa olsun faz-

lann semeresini devirir. Bunun farkna varmalsn! Hiç kukusuz Ku-

ran’n srlarndan büyük birine dikkatini çektim. O sr son derece açk

olduu halde açkl kendisini gizler. Münafklarn surederine bak!

Her münafn ancak nifaka eklemi olduu sözü nedeniyle cezaland-

rldn ve buna kar ona delil ortaya konulduunu görürsün. Öyle

olmasayd, Araf ehliyle birlikte Arafta haredilir, halleri Araf ehlinin

hali gibi olurdu.
‘
Fakat Allah bir eyi emrederse o yerine gelir.

m Bakala-

rn ‘idare eden’ mümin (bir yünüyle) münafktr ve o hayr yapan ve

kurtulan kimsedir. Böyle bir münafk iki yüzden birisiyle kaldnda,

onunla birliini gösterir ve yannda olmayan yüzü zikretmeye yönel-

mez. Öteki yüze yöneldiinde ise birincideki gibi öreki yüzle birlikte



Yirmi Yedinci Sifir 6l

olur. Bâtn ise her iki halde Allah ile birliktedir, çünkü ilahi makam bu

surettedir ve Allah kullar için iki surette (tecelli eder). Bu iki suret ne-

deniyle Allah kendini tenzih ve tebih etmitir. Kâmil mümin de böy-

iedir ve bu davran kemalin ta kendisidir.

Söylediime hiç bir ey eklemeden Allah’n ahlakyla

ahlaklanmalsm! Allah Teâlâ Peygamberine yönelik ihsan hakknda

öyle der:
‘

Allah'n rahmetiyle onlara yumuak davrandn ’
91 Yumuaklk

kanadan indirmek, idare etmek ve yönetmek demektir. Hakk’a bak-

nz! Kâfirliine ramen kâfiri rzklandrr, cezalandrmadan ona müh-

let tanr. Allah Teâlâ Hz. Musa ve Hz. Harun’a Firavun hakknda öy-

le der:
lOna yumuak söz söyleyin.'’

92 Bu söz, idare etmenin ta kendisi-

dir, çünkü bu durumda senin onunla beraber olduunu zanneder.

Bu makam zevk edip onunla birletiimde, hükümdar ve sultan-

larla arkadalklarm olmutur. Allah’n kullarndan birisinin bir ihtiya-

cn bir hükümdar nezdinde dile getirmem hep bu makamdan olmu,

ricada bulunduum hususlarda hiçbir hükümdar beni reddetmemiti.

Çünkü ben hükümdarn yannda bir insann ihtiyacn dile getirmeye

teebbüs ettiimde, hükümdar artacak kadar kendisine nezaket ve

zarafet gösteririm. Hükümdar öyle bir hale gelir ki, gördüü menfaat

nedeniyle artk ihtiyac bizzat kendisi karlamak ve yerine getirmek

ister, gönül holuuyla ve hrsla hemen o ihtiyac yerine getirir. Ben de

sanki hükümdarn o kiinin ihtiyacm yerine getirmekle ilgili ricasn

kabul edip onun ricas yerine getirmi gibi olurum. Halep valisi ez-

Zahir bi-emrillah ile pek çok ihtiyaç konusunda konumuumdur. Bir

günde yüz seksen dileimi yerine getirmiti. Daha fazla dilekte bulun-

mu olsaydm, gönül holuuyla hepsini yerine getirecekti. Bu güce

sahip kiiden insanlar hükümdarlar nezdinde istifade eder. Binaenaleyh

âlemde genel olarak knanm bir i olmad gibi her bakmdan övül-

mü bir i de yoktur. Çünkü yönler ve hal karineleri ileri snrlar, çün-

kü asl olan -mutlaklk deil- snrlanmadr. Çünkü varlk zarurede s-

nrlanmtr. Bu nedenle delil, varla giren her eyin sonlu olduunu

sana gösterir. Sahih anlamda mutlaklk, hürün sürerlerle snrlanabil-

mesine ramen bundan dolay bir zararn kendisine ilimedii kimseye

döner. Böyle bir özellik, ‘idare etmek’ özelliiyle nitelenenlerde ortaya
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çkabilir. Gerçekte o aicak O’nunla beraberdir. Allah Teâlâ öyle bu-

yurur: ‘O her nerede ulursanz sizinle beraberdir
m

Ölçüsünü bilen ve

onu hakkyla yerine getiren için hallerin en üstünü budur. O birdir.

Peki o bir nerededir?

Nifak nedir dersen, ifak

yice incelersen, görürsün i ona döner

Sen o halde iken bütünüyle Hakk’a yönelmi olursun

Ba güçlendiinde, översin O’nu

Bir eye itimat ettiinde gerçekte

Bir düünürsen, sen onun köküsün

Bize meçhul direk üzerinde

Sen de ona itimat ettiinde

Sen o direk ol ki, iman olasn

Sende uygun ceza zuhur etsin

‘Furkan’ ve ‘Kuran’ olmas bakmndan Kur'an- Kerim’i düün-

melisin! Kuran’n bir mertebesi olduu kadar Furkan’n da mertebesi

vardr. Her bir mertebede mertebenin hak ettii duruma göre davran.

Bövle yaparsan mertebeler seni över. Mertebeler Allah katnda adil a-

hitlerdir, çünkü onlar ancak doru ahitlik ederler. Sana nasihatimi

yaptm, sen de ona göre amel et! Baarya erdiren Allah’tr.

imdi bu menzilde yer alan ilimleri zikredelim: Bu menzildeki

ilimlerden birisi gizli-ince bir bilgidir. Açk iken gizlilii nedeniyle far-

kna varlmaz. Çünkü Allah’ bilenler rahmetin kapsaycln bilirken

müminler onun geniliini bilir. Bu genilik ve kapsama ramen baz

yerlerde onun bulunmadn görürler. Fakat açk suretinin bulunma-

d o mertebede de hüküm yine rahmete aittir. Bununla birlikte rah-

met ancak var iken hüküm sahibi olabilir. Fakat rahmetin varl, ken-

disi gizli olduu için gizli hükmü açk olduu için açktr. Bu durum

genellikle tp sanatnda ve cezalar uygulamada ortaya çkar. Allah zina

eden erkek ve kadnn cezalarn uygulamada öyle der:
c
Allah’n dini

hususunda merhamet sizi alkoymasn .

594 Bu ceza rahmetin onlara ula-
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masnn ta kendisidir. Baka bir ifadeyle hadleri uygulamak, rahmetin

bir hükmüdür. Hâlbuki rahmetin orada görünen varl yoktur. Tedavi

de böyledir: Doktor kangren olmu bir kiinin ayan kestiinde ger-

çekle ona merhamet etmitir; ayan kesmeseydi ölürdü. Öyleyse bu-

rada rahmetin hükmü, ayan kesilmesine balyken rahmet açkta gö-

zükmez. O halde rahmetin suretiyle birlikte kendisinde gözüktüü bir

yeri olduu kadar hükmüyle gözüktüü bir yeri daha vardr. Bununla

birlikte rahmetin o yerden çekip alnd zannedilir ki, gerçek öyle de-

ildir. Bu konuda Allah’n basiretini nurlandrd kimselerden baka-

lar için cr’i hükümlerde bir kapallk vardr. Haksz yere birisini öldü-

renin kalbinden Allah maktul hakknda rahmeti çekip almtr. O kii

haksz yere öldürürken rahmetin hükmü altndadr ve böylece rahme-

tin hükmü katilde de kalmay sürdürür. Bu nedenle kiinin kaderi ister

ölsün ister yaralansn ilahi iradeye kalmtr (öldüren Allah’tr). Binae-

naleyh katil kâfir olabilir ve sonra müslüman olur. Bu durumda rahmet

onda suretiyle ortaya çkar. Öyleyse rahmet suretiyle bulunduu yerde

hükmüyle de bulunurken bazen hükümle bulunurken suretiyle gö-

zükmez.

Bu menzilde garip bir bilgi vardr. O bilgi Hakk’n âlemin kendi-

sinden uzaklamasyla snrlanmasnn bilgisidir. Bununla birlikte âlem

O’nun kabzas, otoritesi ve mülkünün altndadr. Bu menzilde Allah’a

çarmada siyaset ilmi bulunur. Çünkü davetçiden O’nun sureti davet

edilenin suretinin deimesiyle deiir. Baz kimseler vardr ki, kat vc

zorlayc bir ekilde davet ederler; bir ksm yumuak ve elkade davet

eder. Âdemogullarna kar alman ilahi ahdin genellii bu menzilden

örenilir. Duyusal, hayali ve aidi olarak, ilahi yaratln üçlü yapsyla

birlikte melekûtta dolamak bu menzilde örenilir. Çünkü insann ya-

ratl karmlardan meydana gelmitir ve bu yönüyle insan mevsimle-

riyle birlikte seneye benzer. Zaman senedeki mevsimlerle birlikte ke-

maline ular ve dönü tamamlanr. Binaenaleyh insan karmlar ba-

kmndan bir sene olduu kadar zaman demek olan Dehr’in ta kendi-

sidir. nsan bu üç yapsndan birisiyle veya hepsiyle veya bir ksmyla

birlikte melekûtta dolar. Duyusuyla dolamas keif demektir veya

aklyla dolar ki bu da onun fikir ve tefekkür halidir. Veya insan haya-
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liyle dolar. Sene on iki aydr ve seneye benzeyen bu yapnn her haki-

kati senenin üçte birinin sahibidir. Öyleyse o dörtlemede üçleme sahibi

olduu kadar üçlemede de dörtleme sahibidir. Onun dörtlemedeki üç-

lemesine gelirsek, bu üçleme insann zikrettiimiz üç ksmdr; duyu,

hayal ve akl. Bunlar dört karmdandrlar. Üçlemedeki dörtlemeye

gelirsek, bu da üç karmn her birisinde kemaliyle bulunmasdr. Bun-

lar, dört tanedir. Bu dörtlemenin duyuda bir etkisi olduu kadar ha-

yalde ve aklda etkisi vardr. Bunun farkna ancak nefislerindeki ayetleri

inceleyen ‘huzur ehli’ varabilir.

Bu menzilde (kendisini öldürmede) Allah ile yarann bilgisizlii

örenilir. Bu konudaki delilimiz ‘Kulum kendini öldürme hususunda

benimle yart’ hadisidir. Böyle bir balamda yorumlanabilecek bir

söz ise, (felsefeyi) ‘imkân ölçüünce Allah’a benzemek’ diye tanmlayan

filozoflarn sözüdür. Onlara göre böyle bir durumun gerçeklemesi

(insann ulaabilecei) kemal demektir. Bize göre ise, böyle bir iddia

cehaletin ta kendisidir. Baka bir ifadeyle bana ait olan bir eyle Hakk’a

ait olan bir hususta yarmam cehaletin ta kendisidir. Çünkü kendisin-

den ait bir hususta Hakk’ geçmen imkânszdr. Bir ey kendini geçe-

mez. Dolaysyla bana ait olan bir özellikle O’nunla yarmam imkân-

szdr. Çünkü ortada kendisine doru yarlacak bir gaye yoktur. Böy-

le bir dununda insan çallmayacak bir ite çalm, arzulanmayacak

bir eyi arzulam saylr. Kim bu durumdaysa, kendi hakkmda bilgi

sahibi ise, onun cehaleti aikârdr. lahi maddede gerçekleen ilahi bil-

dirim bu menzilden örenilir. Acaba neyle gerçekleir? Bu bildirimden

duyanlarn kulaklarna ulaan nedir? Acaba her kulaa bir tarzda m
ular, yoksa bildirimi duymada kulaklar farkl mdr? Snf farkllkla-

rna göre, yaratklara farkl davranmak, bu menzilden örenilir. Onlar

mrsuz edecek ekilde deil, senden mutlu edecek ekilde davranman

söylüyorum. Bu deerli bir bilgidir. Ona ulamak zor, ölçüsü ince, te-

razisi meçhuldür. Onun sahibi kefe muhtaçtr ve ancak bu keifle bu

bilgiyi elde edebilir. Ecel sahiplerinin ecelleri sona erdiinde, haklarn-

da nasl hüküm verilir? Bitimden sonra belirli bir süreye kadar ertele-

nirler mi yoksa kendisine ulatktan sonra baka bir ecelleri yok mu-

dur?
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Bu menzilde sahih artlar ile sahih olmayan artlarn bilgisi öre-

nilir. Eman vermek ve emann kime verilecei bu menzilden örenilir.

Bu hüküm sahibinin halleri bilmesi gerekir. nsanlarn ahlaklarnda

farkl olmas ve bu konuda övülen ve knanan hususlar bu menzilden

örenilir. Meleklerin Allah hakknda insanlarn bilmedii hususlar

bilmeleri bu menzilden örenilir. nsanlar beeriliklerinden soyutlanp

doann üzerindeki etkisinden kurtulmadan o bilgiye sahip olamazlar.

Bu soyutlanmayla kendisine üflenilmi ruhun dndaki her eyden so-

yutlanr ve bu durumda meleklerin bildii ekilde Allah’ bilir. Böyle

bir insan rabbine meleklerin ibadet ettii gibi ibadet eder. Allah’ me-

leklerin bildii gibi bildiini iddia edende bulunmas gereken alamet

bu soyudanmadr. Bu alamet olmakszn o bilginin bulunduunu iddia

ederse, bu iddia yalan ve iftiradr. Çünkü meleklerin Allah hakknda

bütün snf kuatan bir bilgüeri olduu kadar her melee özgü olup

baka birine ait olamayacak bilgileri de vardr. Biz bu iddiasnda ancak

genel bilgiyi ona sorabiliriz. Söz konusu alamet, tarafmzdan ‘zevk’

yoluyla bilinir, fakat kendisine ulamam yalanc-iddiac biri tarafn-

dan herhangi bir vakit ortaya konulmasn diye söylenmez. Bu nedenle

bu ve benzeri halleri gizlememizi Allah bize emretmitir.

Allah’ bilenlerin -farkl tabakalarna göre- delilleri bu menzilden

örenilir. Çünkü onlar Allah’ bilmede tabaka tabakadr. Nefislerin

hastalklarnn ve illetlerinin ortadan kalkmas bu menzilde örenilir.

Allah’n huzuruna girme adab bu menzilden örenilir. -Zikretmek

üzere deil- müahede etmek üzere Allah ile birlikte oturann durumu

bu menzilden örenilir. Çünkü Allah’ zikredenler O’nunla oturanlar-

dr. Onlar gerçekte kendisini zikrettikleri isim yönünden Allah’ zikre-

denlerdir. Bu husus, insanlann çounun bilmedii bir meseledir. Bu

menzilde rza rahmetinin, ihsan rahmetinin ve farkl rahmet

(rahmutiyet) türlerinin kazandrdklar örenilir.

Nimetin sabit olmas bu menzilden örenilir. Acaba nimet sürekli

midir, yoksa içinde nimetin veya baka bir eyin bulunmad bir hal

onu bozar m? Allah kalanda ücretlerin tafsilleri ve neye göre ayrtkla-

r bu menzilden örenilir. Her sevgide içkin olan ilah sevgi bu menzil-

de örenilir. Onu müahede edenin bilgisinin ve makamnn mahiyeti
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nedir? Bunu bilmeyenlerle bilen bir midir, deil midir? timat edilen

eyler bu menzilde örenilir. Onlardan gerekli olanlar ve olmayanlar

nelerdir? Sekineler bu menzilden örenilir. Acaba onlar bir durum

birletirir mi? Misal olarak ahslaryla birlikte insanln durumunu

verebiliriz. Veya her türde ötekinin ayn olmayan bir sekine türü mü
vardr? Dönülenin halinin deimesi nedeniyle Hakk’n dönüündeki

çeitlenme bu menzilden örenilir. Allal ile zengin olanlarn zenginlik-

teki dereceleri bu menzilden örenilir. Doann kirlenmesini ve necis

olmasn gerektiren sebep bizzat kendisiyken ondan meydana gelen ey

bu menzilden örenilir? Acaba bu durumun ilahi bilgide dayanaca

bir asl var mdr? Misal olarak kullarn fiillerinden lanananlar veya kö-

tü ahlak verebiliriz. Bununla birlikte onun tecellinin gerçekletii bir

suret olduunu bilirsin.

Baz ilahi nispetlerin ötekilerden üstünlüü hakkmdaki ilahi ilim-

ler bu menzilden örenilir. Âlemin bir ksmnn ötekilerden üstünlüü

bu ilkeden ortaya çkar. Çünkü âlemde ilahi bir emre -ki her ne olursa

olsun o Hakk’n bir niteliidir- dayanmayan hiçbir ey yoktur. Allah’a

izafe edilmesi gereken ey ile izafe edilmesi gerekmeyenler bu menzil-

den örenilir. Rabliin âleme yaylmas, bu menzilden örenilir. Bu

durum, Allah’n dnda ibadet edilenlere de yaylr. limlerden sak-

lanmas gereken veya ifa edilmesi gerekenler bu menzilde örenilir.

Saklanmamas gereken ve ifa edilmesi gereken ilimler bu menzilden

örenilir. Allah’n zamandan kendine seçtii saat, gün, gece ve aylar bu

menzilde örenilir. Bu mesele Dehr’in kendiliinde derecelenmesini

bilmek demektir. Dehr’in asl nedir? Allah’n ‘Dehr’ diye isimlendiril-

mesinin nedeni nedir? Dehr yokken de bu isim ezeli olarak Allah için

sabitti. Acaba zaman bu isim nedeniyle mi ‘dehr’ diye isimlendirilmi-

tir? Yoksa Allah kendisine dehr denilen bir ey yaratacan bildii için

mi kendisini böyle isimlendirmitir? Allah sürekli yaratc ve gelecekte

de yaratandr. Âlemde zamann hükmü sona erer mi, ermez mi? Felek-

lerin zamandaki hareketlerinin pay nedir? Mutluluuna çarld hal-

de icabetten geri durann hali bu menzilden örenilir. Bununla birlikte

o kii Hakk’a davet edildiim de bilir. lah yardm sebepleri bu men-

zilden örenilir. Hakk’n sevmesi bu menzilden örenilir. Meydan
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okumaya davetin sebebi bu menzilden örenilir. Bununla birlikte kii

tartmaya davet edilse bile susturulacam da bilir. Bilindii gibi daha

güçlü olan galip gelir ve hakikat kuvvet sahibidir. Buna mukabil heva

baskn gelir ve bazen hâkim olur. Acaba hcvann hakikate baskn gel-

mesi hakikatten nasibi ölçüsünde mi gerçekleir? Böyleyse hakikate (ve

Hakk’a) ancak Hak galip gelmi demektir. mamn -kendilerinden bir

konuda bilgi almak için deil- kar delil ortaya koymak üzere arkada-

larn snamas bu menzilden örenilir. Kulun kendisine ulat her

halde veya kulun kendinde halden hale girdii durumlarda söylenmesi

gerenler bu menzilden örenilir. Yok edici daireler bu menzilden ö-
renilir. Onlarn mahiyeti nedir? Oluta etkilerini ortaya çkartan sebep-

ler nelerdir? Halis ameli kabulden alkoyan sebep bu menzilden öre-

nilir. Böylece insan çallmayacak bir ite çalm saylr. Nimederin

kullar hakknda taksimi bu menzilden örenilir. Onlar kullarn ellerin-

dedir ve gerçekte saklamadan baka nimetlerde onlarn paylar yoktur.

Hâlbuki nimetlerden sorguya çekÜeceklerdir.

Bütün söz sahiplerine kulak verme bu menzilden örenilir. Söz

dinleyene etki etmezse, faydas nedir? Kii dinlediinden hzla etkileni-

yorsa, akla göre onun kötü söz söyleyene kulak vermemesi gerekir.

nsanlara göre Allah’n isimlerinin deimesi, bu menzilden örenilir.

Hâlbuki maksat tektir. Bir türün ahslarnn dümanlnn sebebi ile

farkl türlerin dosduunu salayan sebep bu menzilden örenilir. Bu-

nunla birlikte o türleri bir cins birletirir. Kader ve onun ilahi nitelik-

lerdeki dayana, bu menzilden örenilir. Acaba o bir aldatmadr, deil

midir? Hakk’n kovmasnn sebepleri bu menzilden örenilir. Hepsi

Allah’n avucunda olduu halde, kovulma neyden ve neye doru ger-

çekleir? ‘Allah’tan uzaklk’ ne demektir? Bu menzilde menzillerin ka-

lplara indirilmi olmas örenilir. Acaba suredere hangi manayla indi-

rilirler? Hâlbuki gerçekte olduu gibi manalar inmez. Hakknda orta-

dan kalkt kimse adna, yükümlülüün ortadan kalkma sebepleri bu

menzilden örenilir. Çünkü yükümlülüün âlemden kalkmas imkâns-

zdr; kalksayd âlem kemal derecesinden uzaklam olurdu. Hâlbuki

âlem mertebe itibaryla kâmildir. Türün ahslar nedeniyle ilaveyi ka-

bul etseydi, onlardan dolay eksiklikle nitelenmezdi. Sahibi emir kipin-
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de geldii halde akdini bozduunda, tekfiri gerektirmeyen hususlar bu

menzilden örenilir. Bu mesele, fakihlerin aina olmadklar ve aksine

fetva verdikleri bir meseledir. Allah katmda iyi ahlak olduklar halde

kötü ahlak saylan eyler nelerdir? Hakk’n kendisine yakn kulunun

isteini yerine getirmeyii bu menzilden örenilir. Misal olarak Allah

Teâlâ’nn ‘Onlar için yetmi kez balanma dilesen, Allah onlar bala-

mayacaktr''^ ayetini vb. verebiliriz. Biat edip biatin sabit olmasndan

sonra imama (devlet bakan) itaat etmeyenin hükmü bu menzilden

örenilir. Öne geçenin ve arda kalann durumu bu menzilden öreni-

lir. Kötülük, hayr ve imann hükmü bu menzilden örenilir. Cüzî ne-

fisler bu menzilden örenilir. Hakk’a yaknlarn özellikleri bu menzil-

den örenilir. Dalalet ve hidayet bu menzilden örenilir. Birin çok ye-

rini almas bu menzilden örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr 3

ÜÇ YÜZ YETM ALTINCI BÖLÜM
Veliler ile Dümanlar Arasnda Ortak Menzilin Hikemî

Mertebeden Bilinmesi

Gayb âleminin bir biriyle çatmasnn bilinmesi hakkndadr. Bu

menzil bin Muhammedi makam içerir.

Bütün ganimetleri yer Hakk'n atei

Kim onlarn bedeli olursa masum kalr

Onlarn o kii üzerinde otoritesi olmaz artk

Böyle biri Hakk’n yaratklar içindeki vekili, hüküm vermitir

Geçmi olan ise amiliyle birlikte mensuh

Kyamet günü betimlenen nesihle
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Herkes kendi menzilinden haz alr ve nimetlenir

Cennet ehli, cehennem ehli ve kadimler

Hazz bilgi ve marifet olmayan kimse

Hevann mertebesine ayak basmam demek

Allah rahmetinin bilgisiyle rzk versin bize

Alimler menziline bizi ulatracak kadar nasip etsin

Bilmelisin ki, Allah bu menzilde kullarnn paylarndan bol bir na-

sibinin olduunu kullarna açklamtr. Bu nedenle Hz. Peygamber

öyle buyurur: ‘Allah’n hakk yerine getirilmede öncelikli olandr.’ Ya-

ni Allah hakk kulun hakkndan önce gelir. Kur’an’da öyle der: ‘Vasi-

yet edilmemi bir vasiyet veya borçtan sonra ...’
96

Burada vasiyet borca

takdim edilmitir ki vasiyet Allah’n hakkdr. Çünkü tasarruf izni olan

malda tasarruf yaparken vasiyetiyle bizi yükümlü tutan vasiyet sahibine

o hakk tanyan bizzat Allah’tr.

Fakihler, Allah’n naslarda belirtilen hükmüne aykn olarak, borcu

vasiyetin önüne geçirirler. Fakat zahir ehlinin bir ksm böyle yapmaz.

Onlar vasiyeti borca öncelerler ki ben de bu görüteyim. Allah namaz-

da kendisine ait pay da yarm yapmtr. Bu yarm, öteki ksmdan
farkldr ve öyle demitir: ‘Namaz kendim ile kulum arasnda ikiye

ayrdm. Bir yarm bana, dieri kuluma aittir. Kulum için istedii ve-

rilecektir.’ Bu taksimde Allah ile namaz klan kulu bir yapmtr. Ga-

nimetin ise bete birinin kendisine ait olduunu belirtmitir. Geride

kalan ise dört ksmdr ve bee taksim edilirler. Her snfn Allah’a ait

olandan farkl bir pay vardr. Bu taksim edilende Allah’n pay, kulla-

ryla arasndaki hale nispede, namazdakinden daha büyüktür. Yoksa

yanm pay bete bir payndan daha çoktur. O halde Allah ganimette-

kinden daha çok namaz taksim etmi, bu taksim mertebeye ve özel

taksime göre yaplr. Öyleyse onun ganimetteki pay, dier kalan k-

smlara göre daha çoktur. Burada Hak kendisini kullar karsnda on-

larn derecesine indirmi, kendisine davrandklar gibi onlara davran-

mtr. Baka bir yerde Allah öyle der: ‘O’nun benzeri bir ey yoktur .’
97

Burada benzemeyi ortadan kaldrmtr. Baka bir yerde O’ndan akta-
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ran öyle demitir: ‘Allah Âdem’i kendi suretinde yaratmtr.’ Sonra

Allah insan isimlerin zuhur yeri yapm, bu isimleri ona vermitir. Öy-

leyse kul, Allah’n isimlendii bütün isimlerle isimlenir. Bununla birlik-

te nispcder farkl olsa bile, bir ismin göstermi olduu anlam tektir vc

o anlam deimez.

Allah insanlarn bir ksmn yeryüzünde halife yapm, yaratlm-

lar arasnda hüküm verme hakk tanm, neyle hüküm vereceini bil-

dirmi, onu tek (ahad) yapm, halifelik mertebesinde onunla çatanm

öldürülmesini hükme balamtr. Hz. Peygamber halifenin tek olma-

sn hükme balam, görevi hakknda onunla savaann öldürülmesini

eriat yaparak öyle buyurur: ‘ki halifeye biat edildiinde, onlardan

ötekini öldürünüz.’ Allah halifeye hâzinede tasarruf hakk tanm, ge-

nel olarak bak ona yönlendirmi, zulüm yapsa veya adil davransa bile

emrine itaat etmemizi emretmitir. Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘Ey iman

edenler! Allah’a, peygambere ve sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz
,n

Onlar, halifeler ve devlet bakanmn görevlendirdii vekilleridir. Çün-

kü Allah kendisini halife atad kadar ona da vekil atama hakk tan-

mtr. Böylece verme, engelleme, cezalandrma ve balama onlarn

yetkisine braklmtr. Bütün bunlar meru bir ölçüde gerçekleir. Öy-

leyse görevlendirme ve azletme onlarn hakkdr. Nitekim Hakk’n

elinde terazi vardr, adaleti yükseltir ve aa indirir! Bu terazi Allah’n

‘Teraziyi koydu
,w

ayetiyle yeryüzüne indirmi olduu terazidir. Sonra

öyle demitir: Günün ameli gecenin ameli gerçeklemezden önce veya

günün ameli gerçeklemezden önce gecenin ameli Hakk’a yükseltilir.

te halifenin durumü da öyledir: Halkn ileri ona yükseltilir. Görevli-

ler ve tahsildarlar halkn ilerini halifeye arz ederler. O da dilediklerini

kabul eder, dilediklerini reddeder. Binaenaleyh Hakk’n yaratklarnda

tasarruf etmeyle ilgili zikredip belirlememi olduu her hususta hü-

kümdara kullar arasnda tasarruf yetkisi tanmtr.

Allah Teâlâ ulûhiyetinde Allah ile çatan baz dümanlar yaratm-

tr. Misal olarak Firavun ve vb. verebiliriz. Halife karsnda da göre-

vinde onunla çatan timseler yaratm, halifeye onlarla savamasn

emretmi, onlar yendiinde kendilerini öldürmesini istemitir. Nite-

kim Allah müriklere böyle davranr. Onlarn kalma süresi Allah’n on-
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lara mühlet vermesi süresi kadardr. Halifenin onlan cezalandrmas ve

yenmesi vakti, onlarn ölüm zamandr. Öyle ki (ilahi ve.kevnî) iki

nüsha kar karya konulmu olsayd, arada hüküm itibaryla bir harf

bile deiiklik olmazd. Nitekim Hak yaratklar hakkndaki ezeli bilgi-

siyle hüküm verirken halife zann- galibiyle hüküm verir. Çünkü halife

yönetimi altndaki bütün hususlarda kesin bilgiye sahip deildir ve

gerçei yanltan tam ayrt edemez. Halife (hükümdar), ancak delilin

kendisine söyledii üzere hareket eder. Nitekim Allah da mahlûkatna

kyamette böyle davranr. Onlar -haklarndaki bilgisine ramen- ahit-

leri getirdikten ve kesin delili ortaya koyduktan sonra cezalandrr.

Hâkimin bilgisine göre hareket edemeyeceini söyleyenler, buradan

hareketle bu görüe varmtr. Bu balamda âlime gelirsek, âlimin bil-

gisinde eletirilecek nokta bulunabilinece için böyle davranr. Allah

ise hakknda hüküm verilene kar delil ortaya koymak üzere böyle

davranr. Öyle ki Allah ahirette bir kiiyi ancak dünyada peygamberi-

nin diliyle kendisini yükümlü yapt eriata göre cezalandrr. Bu ne-

denle Hz. Peygamber -Rabbinin emriyle- Rabbine öyle der: ‘Rabbim

hak ile hüküm ver!’
100 Yani beni kendisiyle gönderip insanlar arasnda

kendisiyle hüküm vermemi bana emrettiin ‘hak’ ile hüküm ver. Hak

kendisini mahlûkatnn menziline indirmi ve onlarn arasndan en tam

ve kâmil tecelligah imam-halife yapm ve sonra öyle buyurmutur:

‘Hepiniz çobansnz, güttüklerinizden sorumlusunuz.’ Bu sayede

imamlk, tüm yaratklara yaylm, onlarn içinden her biri adna

imamlk mertebesi gerçeklemitir. Herkes ‘hak’tan belirli bir miktar

kazanm ve sahip olduu ölçüde Allah’n tasarruf imkân verdii hu-

suslarda tasarrufta bulunmutur. O halde her insan Hakk’n suretinde-

dir. Bununla birlikte Allah’n tecellisi en büyük imamda daha bariz ve

ondaki emri daha büyük, ona itaat daha yetkindir.

Bilmelisin ki, Allah Teâlâ kullarna eriat yapt hususlar belirler-

ken eriatn çeitli ksmlara ayrmtr. Bu balamda bütün yükümlü-

lere farz kld bir ksm vardr ki bu ksm ikiye ayrlr: Bir ksm ken-

diliinden onlara farz kld ksmdr. Misal olarak namaz, zekât, oruç,

hac, temizlik vb. kendiüinden onlara farz kld emirleri verebiliriz.

Bir ksm ise farz deilken insanlarn kendi üzerlerine farz kldklar
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ksmdr. Allah da onlar -Hakk’n kld farz gibi- ödüllendirmek üze-

re bu farz emretmitir. Bu sayede biz insam Allah’m suretinde oldu-

unu da ram olarak öreniriz, çünkü Allah kendine müminlere yardm

etmeyi, merhameti vb. eyleri farz klmtr. Bunun ödüllendirme

amaçl olduunu söyledik, bu durum Allah’ bilenler için böyledir. Bir

gruba göre ise bu durum (yerine getirmediklerinde) insanlar cezalan-

drma maksad tar. Bu farzlara misal olarak ada verebiliriz. Böylece

insanlar kendisine bir eyi farz klmada rububiyede yarm ve didi-

mi olurlar. Allah da onlara bu ileri farz yaparak onlarn kendilerine

bir eyi farz klma hakkna sahip olmadklarn kendilerine öretir. On-

lar da bu sayede kendi deerlerini örenirler. Hak kendine vacip kld-

bir eyi yerine getirmezse, knanamaz veya bu konuda suçlanamaz.

Çünkü O’nun mertebesi ‘dilediini yapar’ diye nitelenmeyi gerektirir.

Bu nedenle Allah’m kendine zorunlu kld bir eye (Allah üzerinde)

‘vacip’ haddi uygulanmaz. Buna mukabil kulun zorunlu klmasyla Al-

lah’n ona farz kld bir eyi belirledii ekilde yerine getirmediinde,

kendisine vacip haddi uygulanr. Bu yönüyle bu farz da asl farza ben-

zer ve dolaysyla yerine getirilmediinde cezalandrlr. Öte yandan

ücreti dala fazla olduu gibi yerine getirmeyende cezas da çoktur. O
halde onun karl her iki durumda da büyüktür.

Fiillerin bir ksm vaciplerin suretine ilavedir. Bunlar ‘nafile’ diye

isimlendirilir. Bunun anlam vacibe ilave demektir. lavenin farzlarda

bir sureti ve karl yok ise, nafile saylmaz. Böyle bir ibadet, müstakil

bir ameldir ve onun ecirdeki derecesi nafilenin derecesiyle bir deildir.

Sonra yap karr. Nitekim yükümlünün yaps da karktr. Bu ne-

denle farzlarn yapsnda sünneder tespit edilmitir. Bunlar farzlara ila-

ve ibadeüerdir. Kulun kendiliinden bir yükümlülük olmakszn gö-

nüllü yerine getirdikleri ise -nafilelerin yapsnda- farzlar gibi vacip sa-

ylr. Bu nedenle kyamet günü farzlar tam yerine getirilmediinde,

Allah Teâlâ öyle diyecektir: ‘Kulumun farz ibadetini nafile iba-

detinden tamamlaynz.’ Baka bir ifadeyle vacip farzdaki eksiklik nafi-

ledeki farzdan tamamlanr. Vacip-farz sünnetlerden eksik ksm ise na-

filelerin sünnetlerinden tamamlanr. Ksaca her ey kendi benzerine

katlr.
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Ganimetlerin ‘enfal’ diye isimlendirilmesinin sebebi nedir? Bir ruh

bana öyle sordu: ‘Ganimetler niçin ‘enfal’ diye isimlendirilmitir.’

öyle dedik: ‘eriat bilen bütün müminler, Allah’m müminlere sa-

vamay ancak Allah’m kelimesi yüksek, kâfirlerin kelimesi aada ol-

sun diye fara kldn bilir. Bunda bir kapallk yoktur. Bu sayede iki

kelime iki ayan birbirinden ayrmas gibi birbirinden ayrr. Çünkü

Allah her eyi zat ve hüküm bakmndan çift yaratmtr. Allah’n ter-

cümanlar bize -ki onlar Allah’n peygamberleridir- cihadn, savama-

nn ve dövümenin emredilme vaktinden itibaren bize u hususu bil-

dirmilerdir: Allah ganimederi atee sunmu, ate de onlardan belirli

bir ksm yemitir. Atein Rabbinc itaatinin bir yönü, ganimedcrdcn

ancak kendisine ulamann helal klnd ksm yemesiydi. Allah mü-

cahitlerin susuzluunun gözüktüü ganimeti yemei atee yasaklam-

t. Böylece alnan ksm ona ulancaya kadar ganimeti yemez, mücahit

için amel temizlenmi olurdu. Muhammedi eriat geldiinde, Allah

ganimedere Muhammed ümmeti için (daha önce ate tarafndan) yeni-

len o ksm eklemitir ki bu ksm onlara verdii nimetlere ilavedir.

Ateten alm olduumuz bu ksm ise Muhammed ümmeti adna ‘na-

file’ mesabesinde olmu, bu ksm onlara cihat etmi olmalarna karlk

bir hak olarak vermemitir. Çünkü bu ksm cihat nedeniyle onlara ve-

rilmi bir hak olsayd, kendileriyle birlikte savamayan hiç kimse onlar-

la ganimedere ortak olamazd. Öyleyse söz konusu ganimet ksm mü-

cahitierin zorunlu bir hakk deil, Allah’n kendilerine ikram ettii bir

paydr ve onu zikretmitir. Allah kendi adna da ganimette bir pay be-

lirlemitir. Bunun nedeni savata müminlere yardm etmi olmasdr ve

bu nedenle O’nui savata bir nasibi vardr.

Allah’n ganimetlerde kendisine pay ayrmasnn sebebi dinine

yardm etmi olmas olunca, dinine yardm eden herkes O’nun nasi-

binden nasiplenirler ki onlar gazilerdir. Dolaysyla ayet dikkate alnd-

nda onlann pay bete bir olmaktadr. Sonra dört tane bete birlik

ksm geride kalr ve onlar da bee bölünerek taksim edüir. Bein birisi

Hz. Peygamber’e aittir. Onun ölümünden sonra da zamannn halife-

sine aittir. kinci bete birlik ksm Hz. Peygamber’in yaknlar olan
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Ehi-i beyt’e aittir; üçüncü bete bir yetimlere, dördüncü bete bir yok-

sullara, beinci bete bir ise yolda kalmlara verilir.

Alimlerden birisinin -ki zannediyorum bn Ebi Leyla’dr- öyle

dedii aktarlr: ‘Ganimetin ilk bete birlik ksmn Hz. Peygamber alr,

Kabe’ye doru çkartr ve öyle derdi: ‘Bu Allah’a ait ksmdr.’ Sonra

kalan ksmlar taksim ederdi.’ Ganimette atee ait bu ksm Allah bu

ümmete aktard gibi insann malnda da zikredilen ksmlar için bir

hak belirlemitir. Böylece Allah mal sahiplerine o hakkn mallarndan

belirli bir usulle çkartlmasn vacip klm, imamn (devlet baka-

nnn) o hakk almasn emretmi, söz konusu kesimlerin onu almalar-

n vacip klmamtr. Onlar kendi haklarn alp almamada tpk dier

haklarda olduu gibi muhayyerdirler. Onlarn arasndan her kim hak-

kn alrsa gerçekte kendi hakkn alm olur; kim hakkn brakrsa

kendi hakkn almam olur ve bu hak ona aittir. Bu (haklarn) bilgisini

bilmekle ve onlar yerine getirmekle yükümlü olan kii bizzat

mam’dr.

Güzellie nail olan herkesi Yusufsanma

Güzel insafl imamdr kukusuz

istediin ve arzuladna ularsan ayet

Sen sevilen iffetli Yusuf olursun

mam (devlet bakan) güçlü bir zanla ‘Ganimet olarak aldklar-

m?’
101

ayetinde zikredilenler ile Har suresinde (zekât alacak) zikredi-

lenlerin ganimetteki paylarnn bilhassa bete bir olduunu zannedebi-

lir. Bu durumda onlara ganimeti böyle taksim eder. Geride kalan ksm
ise Müslümanlarn hâzinesine aittir ve devlet bakan onda uygun gör-

düü ekilde tasarrufta bulunur. Dilerse onu adilce ve eitçe mücahit-

lere datr. Dilerse onlarm arasnda bir derecelenmeye gider. Nitekim

devlet bakan ayn eyi yaknlar kendileri adna belirlenmi paylar al-

dktan sonra miras kalm malda yapar. Veya devlet bakan miras

maldan kalan ksm ölünün yaknlarna datr. Devlet bakan zanm

galibiyle asl bete birlik ksmn Allah’a, kalan ksmlarn da Allah’n

adlarn verdii kimselere ait olduunu düünebilir. Hâlbuki Allah
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kendi yolunda savaanlar için sadakalarda bir pay belirlemiken gani-

mette ancak devlet bakanmn taksimden önce belirledii veya ‘Kim

(savata) birini öldürürse onun ganimetine sahiptir’ sözüne binaen

verdii ksm belirlemitir.

Bu menzilde sözün böyle konulara kadar uzamasnn nedeni,

menzilin bilhassa Allah’a nispet edilen paylar içermi olmasdr. Bura-

daki gayemiz ganimetlerden ve fkh ilmine göre onlarn taksiminden

söz etmek deildi. Bize göre tasavvuf yolunda ganimetler, insan adna

gerçekleen ilahi ilimlerden ibarettir. Allah bu ilimleri mücahede ve

nefisle cihat etmenin karlnda bize verir. Nitekim müminin bizzat

imannda da bir ticareti vardr. Söz konusu ticaret, ac azaptan kurta-

ran ticarettir. Öyleyse (nefisle) ‘cihat’tan meydana gelen her bilgi ga-

nimettir ve ganimetlerin taksim edildii üzere paylatrlr. O ganimet-

te Allah’a ait pay hlasn ilgili olduu hususlarken peygambere ait pay

ona imandr; yaknlarna ait pay onlar sevmektir. Ganimetten yetimle-

re ait ksm ise amel sahibi gayeye ulamazdan önce gerçekleen ilim-

lerdir.

VASIL

Gayenin Açklanmas

Gayenin tanm saliki ameli kendisine izafeden müstani klacak

(derece) demektir. Bulu çana ermezden önceki sabinin hareket ve

davranlar kendine izafe edilir. Bali olduunda onun her türlü fiilleri

daha önce kendisine izafe edilirken artk Allah’a döner. Hz. Peygamber

öyle der: ‘Erginlikten sonra tamlk olmaz.’ Öyleyse bulu çandan

önce salik adna gerçekleen her ey, kendinden olan hakkdr, çünkü

onu belirleyen Allah’tr.

Yoksullar için olan pay, acizlik, kudretsizlik ve gücün onlardan

alnmas nedeniyle -çünkü Allah metanet ve kuvvet sahibidir- ortaya

çkan paydr. Yoldakine ait olan pay, Allah’a giden yolun olu olmas



76 Fütûhât- Mekkiyye 14

bakmndan ona aittir. Hz. Peygamber öyle der: ‘Dünyann çocuklar

olduu gibi ahiretin dc çocuklar vardr. Siz ahiret çocuklar olunuz!’

Onlar yol çocuklardr. ‘Dünyann çocuklarndan olmaynz.’ Amelde

ihlâsn suretine gelirsek, ihlâs keif yoluyla amelin failinin Allah oldu-

un bilmendir. Nitekim gerçekte de her amelin faili Allah’tr. ster k-

nanan, ister övülen amel olsun durum böyledir. Çünkü deerler, ame-

lin kendisi deil, Allah’n ondaki hükmüdür. Bir rivayette Allah’n öy-

le dedii aktarlr: ‘Her kim bakasn kendisine ortak kotuu bir amel

ilerse, ben ondan uzam. O kotuu ortaa aittir.’ Rurada ameli be-

lirsiz getirmi, herhangi bir ameli özellikle zikrermemitir. ‘Kendisi’

amel demektir. ‘Ondan’ zamiri ortaa, yani Allah’tan bakasna döner.

‘O’ zamiri ise ortak koana döner. Çünkü Allah amelden uzak kalmaz.

Hiç kukusuz amelin faili O’dur. Allah ancak ortaktan uzaklar, çünkü

ortak, yokluk; Allah ise varlk demektir. O halde Allah, yokluktan

uzaktr. Çünkü yokluk kendisine katlmayaca gibi Allah da yoklukla

nitelenemez. Çünkü Allah zat gerei varl zorunlu olandr. O halde

yokluktan ‘beraer’ (uzaklk) sahihtir. Nitekim ayet-i kerimede ‘Allah ve

peygamberinden bir beraat, müriklerden anlama yaptklarnza ...’
102

de-

nilir. Burada Allah ortaktan uzaklamtr, çünkü ortak denilen bir ey
yoktur ve o yokluktur. Allah Teâlâ

‘müriklerden buyurur. Bu da

ortaktan yüz çevirmek ve uzaklamak demektir. O halde amelin tama-

men Allah’a tahsisi (ihlas), Allah’n ameldeki nasibi ve paydr. Çünkü

amelde gözüken suret, Allah’n kendinde ameli izhar ettii ahsta or-

taya çkmtr ve görünüte i birbirine karr. Duyuyla bakarken ame-

lin o kiiden meydana geldiinden kuku duymayz. Bu durumda ame-

li ona izafe etmek sahih bir izafedir. Bu nedenle O’nun ez-Zahir is-

minden dolay her eyin ayn olduunu söyleriz. Burada gizli bir delil

vardr, öyle ki: Göz bir araç ve alet görür. Alet baka bir ey nedeniyle

yönlendirilmitir ki duyu o eyi alglamaz. Öyleyse alet ameli yapan

deildir, fakat duyu ancak aleti alglamtr. Hâkim (akl) duyulurun

ardnda amel eden bir ey olduunu bildii kadar duyu ancak o arac

alglar. Öyleyse hâkim duyulurun ötesinde aletle amel eden ve onu kul-

lanan birinin bulunduunu bilir. Teorik düünce sahipleri aletin ardn-

da bulunan ve onu kullanan o eyi nâtk-akll ve hayvani nefs diye ifa-

de ederler.
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Bu isimlendirmeyi yapmakla onlar duyunun idrak edecei eyler-

den olmayan bir anlama geçmilerdir. te kef ve müahede ehlinin

nefs-i natka hakknda cem’ ve vücûd mertebesindeki idrakleri de tpk

böyledir. Baka bir ifadeyle onlarn idrak ettii ey, teorik aklclarn

duyuyla alglanan alet hakknda idrak ettiiyle birdir. Onlar nefs-i

nâtka’nn ötesinde bulunan ve ameli ileyen baka bir ey olduunu

anlamlardr. Nefs-i nâtka’nn ardnda bulunan amel sahibi ise ‘Allah’

demlendir. O’nun amelinde nefs, Allah ehline ve aklclara göre, du-

yuyla alglanan aletle birdir. Böyle bir idrak gerçeklemediinde, bize

göre, kii amelinde tam bir ihlasa ulaamaz. Bununla birlikte araçlar

sabittir ve onlar amelin ortaya çknda kullanlrlar. Binaenaleyh ‘bilen

bir kavim için’ bütün âlem, kendisinden ortaya çkan fiiller karsnda

Hakk’n araçlar ve aletidir. Hz. Peygamber sahih bir rivayette öyle

der: ‘Allah'n kullar üzerindeki hakknn ne olduunu biliyor musu-

nuz?’ Sahabe öyle demitir: ‘Allah ve resulü daha iyi bilir!’ Hz. Pey-

gamber öyle buyurmutur: ‘Allah’n kullar üzerindeki hakk O’na

ibadet etmeleri, herhangi bir eyi ortak komalardr.’ Sonra öyle bu-

yurmutur: ‘Bu hakk yerine getirdiklerinde, onlarn Allah üzerindeki

hakkm biliyor musunuz? Onlarn hakk Allah’n onlar cennete sokma-

sdr.’ Hadiste Hz. Peygamber ‘herhangi bir eyi ortak komamak’ ifa-

desinde ey kelimesini her eyi ona sokmak amacyla belirsiz kullan-

mtr. Bu durum Allah Teâiâ’nn ‘Kim rabbine kavumay umut ederse,

salih amel ilesin, rabbine kulluk yaparken hiçbir kimseyi ortak komasn’104

ayetinde ‘kimse (ahad)’ kelimesinin kullanmna benzer. Burada da

‘kimse’ belirsiz gelerek birlii olan her eyi içermitir. Bu itibarla her

eyin bir birlii vardr. Hz. Peygamber bir ihtimal olmakszn ‘rza’

halini göstersin diye ‘Allah’a kavuma’ ifadesini zikretmitir. Böyle bir

kavuma cennette gerçekleecektir, çünkü oras Rdvan, yani ‘raz olma

yeridir.’ Allah ile karlaan herkes, mudu deildir ve mertebelerin -

Allah’n kendilerinde yaratt özellie göre- burada etkileri vardr.

Ayn ey ‘

Allah’a onlarn etleri, kanlan ulamaz, fakat sizden olan takva

ular’
105

ayetinde geçer, Allah bizden kendisine ulaacak eyi ‘takva’

olarak belirlemitir i Allah kullarna onlarn sahip olduklar eylerde vc

üzerinde bulunduklar durumlarda kendi nasibini bildirmi, kullarn

bu sözlemeye tevik ederek öyle buyurmutur: ‘Sizinle yaptm ahde
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uyunuz?’
106

Allah’n sizin üzerinizdeki hakk, sizinle yapt sözleme ve

ahdi yerine getirmenizdir. Bu durum be namaz hakknda söylenmi

u hadiste belirtilir: ‘Kim onlar herhangi bir haklarn zayi etmeksizin

yerine getirirse, Allah katnda kendisini cennete girdirmekten ibaret bir

ahit elde eder.
5

Namaz, kendisiyle kullan arasnda yapt taksime göre, Allah ile

konumak (münacat) demektir. Kim namazdan Allah’a payn verip

kendi payn da alrsa, hiç kukusuz, Allah’n hakkn ve nasibini vermi

demektir. Allah Teâlâ âlemlerden müstaniyken âleme ait ve âlemin

muhtaç olduu bir hususta kendisine bir pay nasip belirlemi ve bir

ksm yaratmtr. Hal boyleyken asl fakirlik ve -kendi hakikatinde ve

var olmasnda deil sadece- kendindeki zuhurunda bile yoksulluk olan

âlem hakknda ne düünebilirsin? Burada kendi hakikatinde deil de-

dik. Çünkü onlarn kendilikleri bakmndan hakikatleri, herhangi bir

kimsenin yaratm olmasna bal deildir. Buna mukabil sadece varlk,

yokluk vb, durumlarda haller o hakikatlerde tasarrufta bulunur ve bu

sayede o hakikat üzerinde hükümlerini izhar edecek kimseye muhtaç

kalrlar. Bunu bilmelisin.

O halde hakkn talep edip bu konuda srarl davranan hiç kimse

knanmaz. Fakat Allah bizim için baz haklar belirlemitir ki onlar terk

ettiimizde bizim admza daha büyük bir karlk ortaya çkar. Allah

böyle haklar terk etmeyi güzel ahlakn bir yönü yapm, bunun ecrini

bizzat kendisine brakmtr. Bu durum ‘Kim balar ve aray düzeltirse,

ücreti Allah’a kalmtr’ 107
ayetinde bildirilir. Hakkn talep edenin du-

rumu ise ‘Zulümden sonra kim yardm alrsa onun üzerinde bir yol yok-

tur
’109

ayetinde belirtilir. Ayette onun böyle bir hakk olduu belirtilir.

Allah da hakkn ve haklarn zayi etmeleri durumunda kullarna kar

böyle yapar; balar, affeder ve slah eder. Böylece herkes iki diyarda

da O’nun rahmetine kavuur ve her nerede bulunurlarsa bulunsunlar

ilahi rahmet onlar kuatr. Fakat bu rahmette insanlar eit deillerdir.

Allah Teâlâ öyle buyurur:
‘
Cüretle günah ileyenleri iman eden, salih

amel edenlerle bir tutacamz m zannettiler? Onlarn ölümleri ve hayat-

taki durumlar 1 ne kötüdür. Ne kötü hüküm veriyorlar.’ 109 Allah bilenlerle

bilmeyenleri de bir tutmamtr. Kullar arasnda kâmiller, Allah’a ait
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üzerinde hak brakmayan kimsedir. Daha dorusu sahip olduklarnda

bakasna ait olan bütün haklan yerine getiren kimsedir. Herhangi bir

kimsenin veya eyin üzerinde hakk varsa, eriatn belirledii tarzda o

nasibi verir. Hakk yerine getirdiinde, eriat tarafndan kendisine ait

olduu zikredilenlerin hepsi ona döndürülür. Allah onunla yapt ah-

di yerine getirdiinde, kul bir karlk olarak deil, ihsan ve lütufla

verdiklerini Allah’tan alr. Böyle birisi ii olduu hal üzere bilen Allah

âlimlerindendir. Onlar, kendilerini sadece Allah’n bildii yaratlmlar

içindeki Efrad’dr.

Saadete ulama hususunda en kâmil yola dikkatini çektim, onun

üzerinde baka bir muduluk yoktur! te ey kardeim! Bunun ardnda

yine de i mühim, yaplacak olan i büyüktür. Bu konudaki sorunlar

daha büyük ve ardr. Bu nedenle Allah ehli (iin sonu demek olan)

gayenin hayret olduunu kabul etmitir ki, hayret, acizliktir. Allah’n

kullar nezdinde bir hakknn ve nasibinin olduunu açklamak için bu

kadar açklama yeterlidir. Allah o nasibi ve hakk ‘hak edi yoluyla’ on-

lardan talep ettii gibi vekâlet yoluyla da bakalarnn hakkn onlardan

talep eder. Ayette belirtildii üzere, Allah sadakalar vekâlet yoluyla

alr, onlar berekedendirir ve nemalandnr. nsanlar kendisini vekil

edinmeseler bile Allah, bir rahmet ve lütuf olarak kendiliinden insan-

lara vekillik eder. Bir kavmin ise kendi seçimleriyle vekilleri olur. Onlar

Allah’n kendilerine O’nu vekil edinmeyi emretmi olmas nedeniyle

Allah’ vekil edinirler. Yoksa onlara emretmeseydi, kölenin/kulun O’nu

vekil edinme cüreti olamazd. Allah kullarna iyilik yaparak büyüklü-

ünden inerek gizli lütfiyla onlara tenezzül edince, onlar da kendisini

vekil edinmi, bu ilahi tenezzül onlarda naz haline yol açmtr.

Hadiste ‘Allah kulun namazndan uurla kld ksm kabul eder’

denilir. Burada Hz. Peygamber Allah’n hakkyla ilgili ksm yerine ge-

tirmeyi pekitirmek istemitir. En çounu yarm saymtr. Bu ksm
Allah’n kulun namazndan kendisi için belirlemi olduu ksmdr. En

az ise onda biridir. Hz. Peygamber öyle der: ‘Namazn onda biri,

dokuzda biri, sekizde biri, yedide biri, altda biri, bete biri, dörtte bi-

ri, üçte biri ve yars... (kabul edilir).’ Yarm ancak Fatiha’da zikredil-

mitir. Bu nedenle onun manasn anladk ve namazn bütün fiillerine.
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sözlerine, hatta Allah’n bizi yükümlü tuttuu tüm amellere yaydk.

Onun belirlediklerine gelirsek, bunlar Fatiha’nn snrl olduu dokuz

ksmdr. Birinci ksm besmele’dir
‘Rahman ve Rahim Allah’n adyla.’

1 '0

kincisi
cHamd âlemlerin rabbi Allah’a aittir’

1 ", üçüncüsü ‘Rahman ve

rahimdir’"
7

,
dördüncüsü ‘Din gününün sahibidir’"

3

, beincisi
‘Ancak sa-

na ibadet ederiz’"
4
, altncs ‘

Ancak senden yardm dileriz’"
5
, yedincisi

‘Bizi srat- müstakime ulatr’
1 '6

,
sekizincisi ‘Nimet verdiklerinin yolu-

na’
117

, dokuzuncusu ‘Gazap ettiklerinin veya dalalette olanlarn yoluna

deil’"* ifadeleridir. Namazndan gafil ve zarara urayan insan Fati-

ha’da zikretmi olduumuz ksmlarn herhangi birisinde Allah kar-

snda huzur halinde olmayandr. Buna Allah'n ondan yarma kadar

kabul edeceini zikretmi olduu ksmlardr. Kim besmeleyi Fati-

ha’dan ayet kabul edip onu ayrmazsa, Fatiha’da zikrettiimiz üzere

taksim gerçekleir. Çünkü Allah'n eya hakkndaki hükmü müçtehidin

hükmüyle birdir. Allah miiçtehit içtihat ederken onunla beraberdir.

Kim içtihadyla besmele’yi Fatiha’dan ayr sayarsa, bcsmele’nin Fati-

ha’dan ayet olmadn söylemi olur. Onun için dokuzunca ksm ‘Da-

lalette olmayanlarn yolu.’"
9
ayetidir. Bununla birlikte besmele bir ksm

olmaya daha uygun ve daha hak sahibidir, çünkü hiç kukusuz besme-

le, Allah’ bilenlere göre Kur’an'dandr. Onun surelerde tekrar,

Kur’an’da dier kelimelerin tekrar gibidir. Dokuza ilave olan ksm ise

namaz klann tilavet esnasnda kelimenin harflerini ‘akletmesidir.’ Ba-

zen namaz klan kii kelimenin harflerinden bir harfi akdeder ve dier-

lerinden gafil kalr. Hz. Peygamber’in bu ayederden ‘ancak aklettii

kabul edilir
5 sözünün anlam budur. Akll kii, Allah’n kendilerini ek-

siksiz kabul etmesi için bu ksmlar tam yerine getirendir. Kim bu k-

smlardan herhangi birini namaznda eksik yaparsa, Fatiha suresini

okumasndaki bu eksiklik nafile namazlarnda telafi edilir ve övle biri-
j

nin nafile namazlar çoaltmas gerekir. Nafilelerdeki okuma farz na-

mazdaki Fatiha eksikliini telafi etmezse, belirli bir namazn dnda
huzur halinde okumu olduu Fatiha ile o eksiklik tamamlanr. Bu-

nunla birlikte o bütün fiillerinde namazda olabilir, çünkü böyle birisi

sürekli namaz halidckilerdcu olabilir. Onlar, her anlarnda Allah’ zik-

redenlerdir. Baka bir ifadeyle onlar bütün hallerinde Allah’a münacat

edenlerdir.



Yirmi Yedinci Sifir Si

Ksaca Allah’n kullarn yükümlü tuttuu ilerdeki pay, onlara

farz kld hususlardr. Kullarn Allah’tan nasipleri ise Hakk’n onlar

hakknda üzerine borç yapt hususlardr. Bütün bunlarda nafilenin

karl nafiledir.

Hz. Peygamberin bu meseledeki pay onu tasdik etmek, kendine

ve getirdiklerine imandr. mann tezahür ettii hususlardan birisi, za-

manlarn en hayrlsnn namaz ve ezan zaman olmasdr. efaatin ve

konumann en hayrls ise Rahman’n izin verdii kimselerin efaati

ve konumasdr. Bunlar Hakk’n peygamberinin bize getirdii ve teb-

li ettii hususlardandr. Bu (vahyi alrken) Hz. Peygamber tecelli

eden Hakk’n karsnda ‘tedelli’ etmi, tecelli kendisini bayltmam,

aksine tecelli eden karsnda uyank tutmutur. Bu nedenle tecelliye

yönelmi, ondan yüz çevirmemi ve geriye dönmemitir. Onu tasdike

gelirsek, tasdik peygamberin Allah katndan bize gelmi olduunu

O’nun bildirmi olmasndan kaynaklanr. Peygamber Hakk’a vakm

zattr. Onun getirdiklerine imana gelirsek, bu imann nedeni Hakk’n

verdii haberdir. Bu balamda kendisine iman etme hususunda

Hakk’n haberleriyle onun getirdii eylerle Hak’tan verdii haberlere

iman birbirinden ayrdr. Dolaysyla ona ancak srrnda Hakk’n hitap

ettii kimse iman edebilir. Bununla birlikte muhatap bunun farkna

varmaz veya kiminle konutuun bilemez. Sadece kalbinde tasdik

(duygusu) bulan ona iman edebilir. Keif ve huzur ehli ise kulaklaryla

duyarak ve kalpleriyle Hakk’n kelamn tanrlar, ve peygamberin Al-

lah’n katndan gelen elçi olduunu örenirler. Böylece basiret üzere

peygambere iman ederler. Peygamberin getirdiklerine ise peygamberin

srrnda kendisiyle konutuu kimse iman edebilir. Bununla birlikte

konuulan kii bunu fark etmeyebilir veya kendisiyle konuan tanma-

yabilir. O kii sadece peygamberin getirdii eye kalbinde bir tasdik

bulur. Keif ve huzur ehli ise kalpleriyle, kulaklaryla ve ‘gözleriyle’

duyarak (ve görerek) peygamberin sözünün Allah katndan gelmi ol-

duunu örenirler. Allah’n dnda birisinin katnda olsayd onda pek

çok ihtilaf bulurlard. Böylece basiret üzere ona iman ederler.

Peygamberin getirdii hususlara imandan söz ederken ‘gözleri’

zikrettik, fakat ayn eyi Hakk’n kelamn duymada söylemedik, çünkü
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peygamberi rüyamzda gördüümüzde hiç kukusuz onu görmü olu-

ruz. Hak ise böyle deildir. Onu gördüümüzde, kendi menzilimizi ve

Hakk’a dair tasavvurumuzu görmü saylrz. Bu nedenle haberini tas-

dikten söz ederken ‘gözler’den söz etmedik. Kalpler ve kulaklar ise

bilhassa haber için kullandk, yoksa Hakk’n onu söylemi olmasyla

ilgili olarak söylemedik. Çünkü Hakk’n karsnda kalplerin, kulaklarn

ve gözlerin idraki eittir. Âlemdeki herhangi bir kimse herhangi bir

eyi idrak ettiinde gerçekte Hakk’n karsnda kendi menzilini ve su-

retini idrak etmi demektir. Öyleyse hiç kimse Hakk’ idrak etmemi-

tir. Bu nedenle zikrettiimiz ve açkladmz hususa dikkat çekme

üzere ‘duyan’ olmalar bakmndan kalpleri ve özellikle haber için ku-

laklar zikrettik.

Bunu örenince, hiç kukusuz, üzerinde bulunan Allah’a ve pey-

gamberine ait haklar yerine getirmi olursun. Bu konuda Allah eh-

linden bir grup konuyu Allah’tan Örenmemi olduklar için yanlm-

tr. Allah ehlinden bir cemaat hata yapmken ekilci âlimler nasl

yapmasn! Bu meselelerde imandan hareketle konuan kimse, söyledik-

lerimizi söylemelidir ve öyle bir insan zevkinden konuuyor demektir.

Bu balamda iki hatta üç ahsn peygamberin elinde gcrçcldqen muci-

zeye tanklk ettiklerini görürsün. Allah söz konusu mucizeyi getirdii

vahye delil olsun ve bizzat kendisini tasdik etsin diye peygamberin

elinde izhar eder. Mucizeye ahit olanlardan birisi, onun hakikat oldu-

undan emindir, fakat yine de inkâr eder. kinci ahs ise mucizenin

delaletini bilmedii için, böyle bir delil onda delil olmaz. Üçüncü kii

iman eder ve tasdik eder. Hâlbuki üçü için de yer ayn, göz bir ve d-
taki alg birdir. Buradan unu anladk: man ve tasdik eden kiinin kal-

bine Hak tecelli ederek gerçei dorudan 011a bildirmemi olsayd, o

da peygambere iman etmez, tasdik etmez ve dier arkadalar gibi dav-

ranrd. Ayn durum peygamberin getirdiklerine iman etmede geçerli-

dir: Allah onun kalbine tecelli ederek gerçei vastasz bildirmeseydi,

peygamberin getirdiine iman etmez ve onu tasdik etmezdi. Bununla

birlikte mümin bu tecellinin farkna varmayabilir ve nasl iman ettiini

bilmeyebilir. Baka bir ifadeyle her mümin imann onun adna nereden

gerçekletiini bilmez. Duyduumuza ve gördüklerimize göre, Allah’n
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peygamberine iman eden baz kimseler, peygamberin davetini iittikle-

rinde vc kendisini gördüklerinde bir mucize veya herhangi bir delil

istemeden kendisine iman etmilerdir. Söz konusu insanlar içlerinde

peygamberin iddiasnda doru söylediini ‘bulmu’, beklemeden ve

ayak sürümeden hemen kendisine iman etmilerdir, Bunun nedeni an-

cak kalbe gerçekleen ve sözünü ettiimiz tecellidir. Hâlbuki o kii

imannn tecelliden kaynaklandn bilmeyebilir. Bu ölçüdeki bir bil-

giyle keif ehli dier müminlerden üstün olmutur. Onlarn keifleri

olmasayd, ileri ve varlklar öyle böyle tafsil edemezlerdi. Öyleyse

peygamberin pay, kendiliinde ve Allah katndan getirdii hususlarda

(kendisine iman ederken) onu rabbine katmaktr.

Bu bilgide yetimlerin payna gelirsek, gerçekte bu pay, sana ait i-

lerde iddiann dna çkacak vaktin gelmesidir. Senin payn o vakit

gelmezden önce fiillerini kendine izafe etmendir. Bu esnada sana itiraz

olmaz, senden (fiillerin) çekip alnmaz, sana bir zorlama olmaz. Ol-

gunluk ça geldiinde, perdelenirsin ve bütün hareketlerinde snr-

lanma gerçekleir. Artk davranlarna Hakk’n hükümleri yönelir,

çünkü onlar sende ortaya çkm Hakk’n fiilleridir; sende ortaya çk-

mam olsalard, hükme ilahi hitaba veya hükme konu olmazlard.

‘Onlarn sende ortaya çkm olmas’, fiillerin sana ait olduu iddiann

ta kendisidir. Allah ise seni yükümlü tuttuu hususlarla seni snrlaya-

rak sana unu öretmek ve dikkatini çekmek istemitir: Söz konusu

fiiller senin gerçek ve mutlak mülkün olsayd, -kendisine deil- sana ait

bir meselede Hakk’n tasarrufta bulunmas mümkün olmazd. Bunun

sebebi udur: Akl olgunluk dönemine ermi ve kiide akl ve düünce

salam bir ekilde yerlemitir. Allah’n sana vermi olduunu aklla,

kendinin (fiiller için) zuhur mahalli olduunu ve bütün fiillerin Allah’a

ait olduunu görmen gerekir. Fiiller sana ait deildir. Böyle bir hal

sende kendiliinden gerçeklemi olsayd, Allah sana bu fiiller hakkn-

da yasak koymaz ve bu hayatta seni yükümlü tutmazd Baknz! Akl

olgunluk derecesine ulamayana snrlama olmad gibi Allah öyle bir

insan yükümlü de tutmaz. O, aklnn hükmünden perdelenmi bir

mecnundur. Ayn ey uyuyan ve akla sahip olmayanlar için geçerlidir.
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Bununla birlikte insan söz konusu niteliin kendisinde olumasyla

dünya hayatnda yükümlülüün gerekli olduu vakte ular ve ardn-

dan kendisinden perde kalksa bile yine de yükümlülük ve eriatn hita-

b kendisinden kalkmaz. Bunun nedeni hükmün hale deil yere ait ol-

masdr. Çünkü kyasla meseleye bakarsak, bu hale ulaan birisinden

yükümlülüün kalkmas gerektii hükmünü verebiliriz. Fakat içinde

bulunulan yerin bir hükmü olmaldr. Nitekim müriklerin çocuklar

ve kâfirlerini bu diyarn hükmü nedeniyle babalarna katarz. Bununla

birlikte onlarn ftrat üzere olduklarn da biliriz. Onlar irk komam,
kâfir olmamlardr. Hâlbuki içinde bulunulan yerin bir hükmü vardr.

Ahiret vakti gelip oraya göç ettiimizde, bu diyarn hükmünün dna
çkarz. Böylecc rza vb. mahalline ulatmzda, yükümlülük bizden

düer. Ayn ey Allah'n bu hayatta mudu olduunu bildirdii kimse

için geçerlidir. Allah baka birisine de bedbahtln bildirir. Bununla

birlikte bu bilgi onlarda yükümlülük veya engellemeyi kaldrmaz.

Çünkü bu hayatta hükümlerin (nevamis) konulma nedeni dünya ve

ahiret maslahatdr. Öyleyse imkânsz olan, dünya hayat devam edip

içindekiler orada yaad sürece, yükümlülüün ortadan kalkmasdr.

Böyle olmasayd perde kalktnda, yükümlülüün de kalkm olmas

gerekirdi. Çünkü öyle bir insan Allah’tan baka fail görmez ve bir ey
kendine yasak koymaz! Allah kendine bir eyi zorunlu klarsa, bunun

maksad, kendi bamza üzerimize zorunlu saydmz hususlara bizi

sndrmaktr. Biz bir eyi Allah için kendimize farz klarsak, O da bir-

birimizden ayralm diye, o hükmü bize farz yapar; öyle bir durumda

o ii yapmazsak, günahkâr oluruz, hâlbuki Hak kendine vacip sayd
bir ii terk ederse öyle bir hüküm ortaya çkmaz. Çünkü günahkâr ve

asi olmak, bakasnn farz klmas karsnda ortaya çkan bir hüküm-

dür. Bir eyi biz kendimize vacip kldmzda gerçekte onu farz yapan

Allah olmasayd, yapmadmzda asi ve günahkâr olmazdk. Bakas-

nn kendisine bir eyi farz yapmad kimse böyle bir ii yerine getirdi-

inde, bu durum onun bir ihsan, iyilii ve güzel ahlak olur.

öyle sorabilirsin: Bu durum hayrlarla ilgilidir. Kötülük söz ko-

nusu olduunda durum ne olacak? öyle deriz: Gerçekte sadece hayr

vardr ve hayr iki ksmdr: Bir ksm srf hayrdr ve onda kötülük bu-
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lunmaz. Dieri, kark hayrdr. Bu ksm, kendinde bir tür kötülüün

bulunduu ksmdr. Nitekim naho ilac içmeyle ilgili olarak bu mese-

leyi açklamtr. Baka bir misal ise günah ileyen ve itaat eden mü-

mindir. Mümin kendisine itaatin katmad bir günah ilemesi müm-

kün deildir, çünkü bir günahn ‘günah’ olduuna inanmak da itaattir!

Burada ‘kalbi olana’ bir uyan vardr. Böylece i, ahirette bulu ça-

na ermezden önce yetimin üzerinde bulunduu duruma döner. Bu-

rada yetimlerden söz ettik. Yetim olmasa bile bulu çana girmeyen

bütün çocuklar da öyledir. Çünkü yetim velisinin tedbiri ve yönetimi

altndadr ve veli ise müminlerin velisi olan Allah'tr. Babasnn tedbiri

altnda bulunana ise babas varken baklmaz. Çünkü fer (dal) yakn

kökünden yardm alr. Baknz! Meyve kendi kökü olarak aacn daln

bilir, çünkü o daldan yardm alr. Dal ise meyvenin bilmedii kökü

tanr. Yetim babasnn ölmü olduunu örenir ve kalbi krlr. Ona

rehberlik edecek bir kökü ve asl yoktur. Allah’ bilenler ise yetime ba-

basnn kimi varsa kendisinin ayn kimsesi olduunu öretir. Babasmn

sahibi Allah’tr. Böylece yetim tüm ilerinde Allah’a yönelir.

Yetimin kendisi hakknda Allah karsndaki durumu böyle olunca,

Allah da kendi payn bollatrmak üzere yetimin ganimette payn be-

lirlemitir. Bu pay sabinin fiilleri kendisine izafe edip bu konuda bir

yasaklama ve yükümlülükle muhatap olmamasdr. Kim bir yetimin

ban svazlarsa, her saça karlk bir sevap alr. Ayn durum yetimin

dndakiler için geçerli deildir. Yoksulun (miskin) durumu da güçlü

bir hamisi olmamada yetime benzer. Allah onun zayfln ‘güçlen-

dirmi’, baka bir ifadeyle zayflna zayflk katmtr. Çünkü yaratd-

m asl itibaryla zayftr. Allah onun zayflna zayflk kattnda,

miskinlik ortaya çkar ve artk hiçbir gücü kalmaz. Miskin iken güçlü

olduunu iddia ederse, Allah ona kzar, çünkü haline aykr bir durum

sergilemitir. Baka bir ifadeyle böyle bir yoksul ve miskin, kendini

bulunduu makamn gerektirmedii bir halle yükümlü tutmu demek-

tir. Bu nedenle Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah kyamette üç

grup insanla konumaz ve onlara bakmaz, onlar tezkiye etmez, onlar

için büyük azap vardr; yalanc hükümdar, yal zâni ve kibirli yoksul.’

Yani büyüklenmede abartl davranan yoksula Allah bakmaz. Nitekim
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Ailah, miskinin zayfln artrmtr, çünkü o miskin olmak bakmn-

dan iki zayflk sahibidir: Birincisi asl itibaryla olan zayflk, kincisi

fakirliktir. Bu zayflk nedeniyle miskin ban kaldramaz. Hâlbuki mal

sahibi öyle deildir. Mal sahibi zengin kendinde maln gücünü bulur.

Bu nedenle de mal 'mal’ diye isimlendirilmitir, çünkü o sahibini ya

hayra ya da kötülüe yönlendirir; mal sahibini itidalde brakmaz. Mis-

kin ise kaderin akntlar altnda sakin bir halde Allah’n geceleyin ve

gündüz vakti kendisine getirecei eylere bakar durur. Bunun yan sra

Allah’n onun vastasyla ve kendisinde uygulayaca ilerle mutmain-

dir. Bilir ki Allah’tan kaçarak snlacak kimse yine Allah’tr ve Allah

dilediini yapandr. Böyle bir miskin, Allah’n taksiminin içinde bu-

lunduu durum olduundan hakka’l-yakîn bir ekilde emindir. Ailah

ise u sözüyle onun krkln telafi eder: ‘Ben kalpleri krk kimselerle

beraberim.’ Çünkü kalbi krk birinin yanna geldiinde, hal ve söz ola-

rak onun yannda sadece Allah’n oturduunu görürsün! Bu nedenle

Allah kendisinin bir çabas olmasa bile ganimette ona pay vermitir.

Allah bakasn ona hadim etmi, miskin de bakasnn gayretiyle ve

yorulmasyla (elde edilen ganimetten) Allah’n kendisine ulatrm
olduu malla rahadamtr. Onun durumu bilgisi olmayan cennet ehli

müminin durumuna benzer. Daha vakfe yerinde iken Allah’ bilenlerin

menzillerini görür, üzülür, piman olur. Bunun üzerine Allah cehen-

nemlik âlimlere yönelir, onun bilgi elbisesini çkartr ve mümine giydi-

rir. Mümin de cennette o bilgiyle birlikte bilginin menziline yükselir.

Çünkü her bilginin cennetlerde bir menzili vardr ve oraya ancak o bil-

ginin sahibi yerleebilir. Bilgi cennette kendi menzilini talep eder. Al-

lah’n mümine giydirdii bilginin sahihi olan âlim ise cehennem ehlidir

-onlar atein ehlidir. Binaenaleyh bilgi kendi bana var olamaz ve

kendi bana kaldnda o menzilden düer. Öyleyse bilginin bulundu-

u bir mahal olmaldr. Allah da bilgisiz mudu-mümine o bilgiyi giy-

dirir, o da bilgiyi menziline yükseltir. O yerin ne büyük hasreti vardr!

Fakat cahil müminin cehennem ehli olanlardan ald bilginin ne

tür bilgi olduunu aratrmak gerekir. Cehenneme giren kii dünya

hayatnda bir bilgi sahibi olsa bile, bilgisine bir kuku girmitir. Onun

hayretine gelirsek, bu durum onun aratrma mahallinde olmasndan
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kaynaklanr. Bilgisiyle birlikte sahip olduu halin kendisinden izalesine

gelirsek, böyle bir insan dünya hayatnda (bilgisine giren kuku nede-

niyle) onun cehalet olduuna inanmt. Ahirette ise bilgi olduuna

inanr. Böyle bir bilgi sahibinden çekip alman ve âlim olmayan cennet-

lik mümine giydirilen bilgidir. Hal böyle olunca, Allah Teâlâ ölüm

vaktinde cehennemlikler üzerinde -ki onlar ate ehlidir- cehenneme

yakan bilgiden baka bir bilgi brakmaz. Bunun dndaki ilimler ise

cehenneme deil cennet ehline özgü ilimlerdir. Allah öyle bir bilgi sa-

hibine yaarken veya can çekime esnasnda bir kuku verir. Söz konu-

su kuku onun aklna girerek kendisini bilgiden uzaklatrr veya ar-

nr, sonra da bu hal üzere ölür. Hâlbuki bilgi gerçekte doruydu. Böyle

bir bilgi cennet ehline giydirilecek bilgidir. Baka bir ifadeyle dünya

hayatnda o konuda bilgiye sahip deil ve cehennem ehlinin bilgisine

tamah ettiklerinde, bu bilgi onlara giydirilir. Böylece cehennemlik ki-

inin kuku üzere ölmü olduu hakknda kesin bilgi ortaya çkar. Ga-

nimette miskinin pay bu demektir. Çünkü dünyada kukuyla kendi-

sinden çekip alman ey o kiiyi yormu ve bitap brakmtr. Yorulma-

nn neticesinde ‘ganimet
5
elde edince, bu kez kuku bilgisine girmi, bu

durumda ise miskinin pay haline gelmitir.

Yol oluna (ibnüVsebil) gelirsek, onlar Allah katnda en deerli

gruplardr, çünkü çocuk babasndan uzaklatrlamaz. O ‘yol olu’ diye

isimlendirilmitir, çünkü menzilin imkânsz olduunu bilir. Bilir ki bir

durum üzere kalmak da imkânszdr. Baka bir ifadeyle hem salik hem

Rabbin tecellisi ve hatta bizzat Rabbi için bir halde kalmak mümkün

deildir; çünkü rab yaratklarnn ilerindedir. Onlardaki durum sürek-

li ve her zaman yenilenme eklinde ortaya çkar. Ayaklar bir yerde sa-

bit durmayan kimse ise hareketli ve yürüyordun Böyle bir insan ancak

yolda hareket eder. Bu balamda dünyada ve ahirette sürekli kendile-

rinde yürünen yollar vardr. Bu bilgiye sahip insan dünyada ve ahirette

‘yol oludur.’,O kendini yola vermi, onunla ilgilenmi ve onda yolcu

olarak bulunmutur. Yolcunun ise aza ihtiyac vardr ve bu nedenle
1

Allah ona ganimetten pay ayrarak gayretinin bulunmad bir eyle

kendisini besler. Ayette geçen ‘yol olu’ mücahidin kendisi de olabilir.

Yol ise ahit ve tarif bildiren belirlilik taks nedeniyle ‘Allah’n yolu’



88 Fütuhat-1 Mekkiyye 14

olabilir. Allah Teâlâ bu yol hakknda *
Allah yolunda öldürülenleri ölü

zannetmeyin
,UÜ

buyurur. Kastedilenler cihatta ehit olanlardr. Böylece

mücahidin ganimetteki pay Allah’n yol ehli adna belirlemi olduu

miktar olmutur. Bu ksm, sadakalarda onun adna belirlenenin dn-
da, bilinen miktardr. Bunu bilmelisin! Çünkü bu ‘Allah’a ve hrkan

günü kuluna indirdiine iman etmiseniz’ iyi bir uyardr. Allah’n ö-
retmesiyle, Kürsüde iki ayak olarak ortaya çkan iki kelimeyle iki kab-

zay ayrt etmelisin. Çünkü Allah ehli -ki onlar ahiret çocuklardr- Al-

lah’a giden yolculukta ‘yol çocuklardr.’ Onlar
c

udve-i dünya (yakn

taraf)’ ile Allah karsnda yakn mertebe ve makam elde etmi olanlar-

dr. Ötekiler Allah karsnda c
udve-i kusva (uzak taraf)’ cihetinde bu-

lunurlar. Onlar, dünya hayatnn ve ondaki yollarn çocuklardr. Binek

sizden dala aadadr. Allah aada olmay onlara vermitir. Çünkü

‘Kâfirlerin kelimesi süflidir
’121 Kim senden aaysa, sen onun üzerinde-

sin. Çünkü siz mutluluun kendilerine tahsis edildii Allah ehlisiniz.

‘Allah ise kelimesi yüce olandr.’122

Bütün bunlar, Allah’n hükmü ve kazasyla gerçekleir, yoksa öne

geçmi bir sebepten (el) deil, öne geçmi ilahi inayetten kaynaklanr.

Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘Bizim tarafmzdan haklarnda iyiliin öne

geçtii kimseler yaklatrlanlardr .’
122

Baknz! Allah ehli udve-i dünya’yla yolculuk eder

irk ehli udve-i kusva ile

Uzaktaki aadaltiyle ayrr

Yakn da yüksek olana ular

Düünmezler mi binek yakndr onlara

Herkes kendi mertebesine daha yakn

Allah’n böyle bir yere ve bu tarz bir taksime -ki ganimettir söz

konusu olan- bei tahsis ettiini görünce, anladk ki Allah âlemde mu-

teber ksmlar arasndan (herhangi birini deil) sadece karlama vak-

tinde ordunun düzenini dikkate almtr. Orduyu dikkate almasna ge-

lirsek, Allah orduyu malik ve kahr olmas itibaryla dikkate alr. Bu

itibarla Allah kendisiyle didien dümanlar yaratmtr. Ordu karla-
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ma esnasnda bee taksim edilir. Birincisi kalptir* Kalp imamn yeridir

ve kulun bedeninden Allah’n kendine ayrd mahaldir. Allah ‘kulu-

mun kalbi beni sdrd’ buyurur. Geride kalan ksmlar ise, sa, sol,

ön ve arka ksmlardr. Bunun için bete bir Allah’a ait olmu, kalan

dört adet bete bir ise, dierlerine ait olmutur. Çünkü Allah düma-

nn bize önümüzden ve ardmzdan geleceini bildirmitir. Düman

ardmzdan geldiinde onu ayamzla ve topuumuzla; samzdan

gelince samzla, solumuzdan gelince solumuzla karlarz. Dümann
gayesi, kalbe ulap ordunun komutann kalpten izale etmektir. Dü-

mann baka bir gayesi yoktur. Bu nedenle Allah nazargah olan ve

kendisini sdran kulun kalbinden bu yerlere yerletirdii kimselerle

kalbi müdafaa etmek ister. Düman o yerlerden kalbe girmek isterken

ordu kalbi korumak için savar. ‘Allah yolunda savaanlar O’nun ke-

limesi yüce ve kâfirlerin kelimesi süfli olsun diye savarlar’ mealindeki

hadiste belirtilen durum budur. Kâfirler dümanlardr. Allah bâtnda

kalpten onlara yardm ederken onlar zahirde dümann frsat kollam

olduu yönlere kar kalbi savunurlar. Bu nedenle ganimetin bete biri

O’na aittir. Allah ganimette kendi payn belirlemitir, çünkü düman-

lara kar müminlere yardm eden O’dur. Ordu O’nun dinine yardm

eder. Bu durum ‘Allah’n iman edenlerin velisi olmas kâfirlerin ise velisi-

nin olmayndan kaynaklanr ’ 124 Baka bir ifadeyle kâfirler, kendilerine

yardm edecek bir'kalbe sahip deillerdir.

Allah’n bol bir pay var

Bir art olmakszn ganimetin bete biri

mar ettii kalp O’na ait

O, saygn ve ilahi Ar

Kalan ise taksim etmi

Baz kullarna bir ihtisas olarak

Kalemimin yazdm örenen

Varln verdiim elde etmi demek

Ya bir resul veya vâris veya veli

Bildiimiz kadaryla sadece müahedesi var
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Allah'n bildirdiine gelirsek

Benim bir katkm yok onda, bir ihsan o

Bu menzildeki ilimlerden birisi udur: Bir bilgi bütün bilinenlere

mi iliir, yoksa bilinen her eyin bir bilgisi m vardr? Yoksa biline nis-

petle durum deiir mi? Bilgi nedir? Acaba o bilenin zat mdr, yoksa

ondaki bir nitelik midir, yoksa bilenin zat veya sfat olmayan bir nis-

pet midir? Eya arasndaki münasebetlerin yol açt bir araya gelme ve

içtima bu menzilden örenilir. Senin amelinle amel edenin senden ol-

duu bu menzilden örenilir. stinat bilgisi, bu menzilden örenilir.

stinat edilenin himayesi ve meakkatte ortakl, terk edilmesi uygun

görülen eyin terk edilmesi bu menzilden örenilir. Bununla birlikte o

ey sana sevimli gelebilir. Herhangi bir eyin sarsamayaca iman bu

menzilden örenilir. Güzel ahlakn bulunduu kimsede gerekeli kld
hususlar, bu menzilden örenilir. Makamlar ve bu menzilin ilgili oldu-

u hususlar buradan örenilir. Çok ve azn bilgisi ve bilkuvve sayca

çok olan buradan örenildii gibi sayca ve bilkuvve az olan bu men-

zilden örenilir. Ayaklarn kayd husus buradan örenilir. Ayaklar

kaydran ey, Allah’n sana senden istekte bulunan kimseler karsnda

isteklerine göre davranma özellii vermesidir. Bu ayaklar kaydran bir

eydir. Bunun nedeni, gayelerin farkll ve müminin kendisini snr-

lam olduu ekilde hükümleri taklit etmekle yükümlü olmasdr. Ki-

inin istidatl olduu ey ile istidatl olmadklar bu menzilden öreni-

lir. Durumunu bilmediin kimseye nasl davranacan buradan öreni-

lir. Alemden veya Hak’tan senin mukabilin olan eyin ancak senin nite-

liinin olduunu bu menzilden örenirsin. Balarn hüküm itibaryla

kuyruklara katlmas bu menzilden örenilir. Bu hal, ban yönettii

kimselerle eitlendii bil haldir. Misal olarak üzerinde bulunan kimse-

nin türü olduu orta türü verebiliriz veya altndaki eyler için cinsi ve-

rebiliriz. Tevik ilmi buradan örenilir. Ondan uzaklama fayda verir

mi, vermez mi? Uyankken duyulur suretteki hayalin idraki bu menzil-

den örenilir. Dtan veya içerden duyulur bir ey yoktur. Aksine o su

olarak gördüün bir seraba benzer. Baka bir misalde ise serapta bü-

yük gördüün küçüe veya uzaktan siyah gördüün beyaz daa ben-

zer. Bunlar, hayalin duyunun dnda olan eylerdir.
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nsann kendine helaki çarmasna yol açan durum buradan ö-

renilir. Bu esnada insan nefsinde helakini gösteren bir alamet arar. Güç

yetiremeyecei halde, kiinin güç yetirdiini zannettii ey buradan

örenilir. Aciz brakma (i’caz) neye döner. Yaratlmn güç yetireme-

yecegi bir eye mi, yoksa daha önce güç yetirip sonra engellendii bir

duruma m döner? Takvanm sahibine kazandrdklar bu menzilden

örenilir. Peygamber ve müminler arasmdaki fark, bu menzilden ö-

renilir. Muhatabn kendisiyle konuurken anlamasn irade ettii ey

buradan örenilir. Allah’a ait olduu ortaya çkan ve âleme ait olanlar

ile âleme gözüken fakat Allah’a ait hususlar bu menzilden örenilir.

Yönler, ihata, sükûn ve hareket bu menzilden örenilir. Ahiretteki ya-

rarlar bu menzilden örendir. Korku yerinde emniyeti gerektiren se-

bep buradan örenilir. Böyle bir ey geçerli midir, deil midir? Mevtin

ne demektir? ahstaki bir hal midir? Bu durumda kiinin mevtini

onun hali olur. Veya halin dnda bir ey midir? Nefislere hâkim ve-

himlerin varln gerektiren sebepler bu menzilden örenilir. Onlar,

ilahi tecelli surerlerindendir. Övülen istek ile kerih görülen istek, bu

menzilden örenilir. Salah ve en iyiyi gözetmek, bu menzilden öreni-

lir. Bu gözetme kim için zorunludur. Tehdit ve vaat bu menzilden ö-
renilir. Savamak üzere insanlarn saflan ve iki topluluk görülünce, di-

nen kiminle savamak gerekir?

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.'

UÇ YUZ yetmi yedinci bolum
Kayyumiyet Secdesinin Menzilinin Bilinmesi; Ayrca

Doruluk, Mecd, nci ve Surelerin Bilinmesi

Adalet kubbesine konulduunda terazi

Ve gelince Hak hüküm vermek ve ayrmak üzere
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Bizim için benzersiz bir üçgen ortaya çkar

ikizkenar ve biri benzersiz

Bekas için tercihi lazm

hsanla desteklenen bir i gerek

Meyil istiva halinde ortadan kalkar

Saadet terazisi ar basar

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, dince ve akla göre Allah

mertebesi (ulûhiyet) tek olandr. Binaenaleyh O’ndan baka ilah yok-

tur ve O mülkünde orta olmayandr; mülk Allah’m dndaki her

eydir. Allah’n velisinin olmasna gelirsek, veli mülkte ortan bulun-

mas gibi deildir. Çünkü öyle bir ey mutlak anlamda olumsuzlanm -

tr. Daha doru bir ifadeyle ortak, gerçekte varl reddedilendir. Veli

ise var olandr. Öyleyse veli Allah’a yaklamak ve O’na kendini sevdir-

mek üzere yardm eder; belki Allah onu seçer ve kendine yaklatrr.

Yoksa veli Allah’a (hââ) zelil oldu da O’nu zelil klana kar veya zayf

kald diye yardm edecek deildir. Allah zayflk ve zilletten münezzeh-

tir. Alal Teâlâ öyle buyurur: ‘Allah’a yardm ederseniz...'
123 Baka bir

ayette 'Allah yardm edenlerin en hayrlsdr’ 126
buyurur. O halde 'Al-

lah’a yardm ederseniz
'127

ifadesini ancak böyle bir yardmn olmas ge-

rektii için söylemitir. Fakat bu yardm söylediimiz anlamda olabilir.

Bu durum ‘Onun zilletten (dolay) dostu yoktur
,m ayetinde belirtilir. Ya-

ni zelil olduu için yardmcya ihtiyac olmaz. 'Onu yücelt'
12 '*

Yani

O’nu bu iki nitelikten tenzih etmelisin.

Allah akln ve eriatn deliline göre esma-i Hüsna (güzel isimleri)

veya sfatlar veya nispetleri itibaryla çokluun birliine sahiptir. Bil-

hassa eriatn deliline göre, zatnda çokluun birliine sahiptir. Bu du-

rum kendinden haber verdii üzere, böyledir. Allah Teâlâ ‘O'nun iki eli

açktr
’ 130

buyurur. Baka bir ayette ‘iki elimle yarattn"n ve ‘

Gözleri-

mizin önünde cereyan eder
"32

buyurur. Kalp Rahman’n iki parma
arasnda bulunur. ‘Gökler sa elinde durulmutur.' 133 ‘Rabbimizin her iki

eli de sa ve mübarek eldir,’ Bütün bunlar ve benzer ayet ve hadisler,

zattan verilen haberlerdir. Allah bunlar kendinden bildirmitir. Bu-
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nunla birlikte akli deliller bunlar imkânsz sayar. Dinleyici nazariyatç

bir mümin ise, bu ifadeleri tevile kalkar, çünkü o aklyla hareket et-

mektedir. Dinleyici bâtn imanla münevver birisiyse, bu ifadelere Al-

lah’n onlar hakkmdaki bilgisine göre iman eder. Bununla birlikte el,

pamak, göz vb. nasiarda telaffuz edilen kelimelerin manas da bilinir.

Fakat Allah basireti açncaya kadar bunlarn kendisine nasl nispet edi-

lecei bilinemez. Basiret açlnca, bu ibarelerle kastedilen eyi keif yo-

luyla örenir, çünkü Allah her peygamberi kavminin diliyle gönder-

mitir. Yani konuann dinleyene ulatrmak istedii anlamlar ifade

etmek üzere yaygnlk kazanm kelimelerle göndermitir. Bu nedenle

anlam, söyleyene nasl nispet edilecei bilinmese bile, onu göstermek

üzere konulmu lafzn delaletinden farkllamaz. Bu nispetin bilinmeyi-

i ise ibareyle anlatlan manaya aklda bir zarar vermez.

Birdir O ve çok! alr
0 örenen için bir mezhep

Bilgi ancak onu elde edene ait

Zevk yoluyla ise bir merep

Ey talip! O bir hazine

O talep ettiin eyi getiren

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, bilinenler arasnda hükmü

kendi zat olmayp baka bir ey olan bir eyin bulunmas imkânszdr.

Öte yandan gerçekte bir çokluk nedeniyle bir olmayan Iiçbir bir yok-

tur. O halde her ey bileiktir. Bir eydeki en az bileiklik, o eyin ha-

kikatiyle hakknda verilen hükmü birden içermesidir. O halde çokluk

bulunmayan bir birlik yoktur.

Bilmelisin ki, kendisi nedeniyle varl zorunlu olan (Hak) için zo-

runlu bileiklik, aklclarn vehmettii gibi bir zarar O’na vermez.

Çünkü aklclarn düündükleri zarar, farkl türleriyle, mümkün bile ik-

likte ortaya çkabilir. Bu balamda belirli bir mümkünde ortaya çkan

özel bir terkip ve bileiklik, (o terkibi salayan) bir belirleyicinin var

olmasn gerektirir. Bu durum, bir eyin kendisi nedeniyle hak ettii

durumdan farkldr. Nitekim özü gerei ekiller kabul eden bir eyi
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düünürken, bu özelliin onda herhangi bir kimse tarafndan yaplm
olduunu söylemezsin. Baka bir ifadeyle ekilleri kabul etmek, kimse-

nin belirlemi olmasna bal deildir. Bir belirleyicinin varl, (ekil

kabul edici olmann deil), belirli bir ekli kabul edici olmas itibaryla

düünülür. Söz konusu ekli kabul ederken baka bir eklin onda bu-

lunmas da mümkündür. Öyleyse belirli bir ekli kabul etmek için bir

belirleyici gerekir, yoksa ekilleri kabul edenin (var olmas için) ge-

rekmez. Çünkü ekilleri kabul ermek o eyin kendinden kaynaklanr. O
halde varl zorunlunun kendisi nedeniyle gerektirdii ‘zati terkip’

böyle bir hükmün dndadr. Çünkü aklclara göre O’nun mahiyeti

bilinmezdir. Bu nedenle terkip bilinse bile, O’na nasl nispet edildii

bilinemez; terkibin manas, zatnda ‘çok’ olmak demektir. Öte yandan

Allah’n kadim sfatlara sahip olmas, ifadan kabul eden Earîler vb.

kelamclara göre, O’nun birliine zarar vermez. Aklla ulatmz hü-

küm, Allah hakknda herhangi bir ekilde hüküm veremeyeceimizdir.

(Allah hakkndaki bilgiye ulamak üzere) aklî düünceye dalarak konu

uzmanlarndan mehur olduu üzere O’nun ‘srf akl’ olduunu ileri

sürenlerin nihai hükmü -ki böyle birinin imandan nasibi yoktur- Al-

lah’n illet olduu hükmünü vermektir. Allah’n ‘illet’ olduu hükmünü

verirken O’nun zatnda birlik mutlak olarak gerçeklememitir. Dier

aklclar ise O’u lakkuda ‘ispcl’ (terimini kullanarak) hükmünü

vermi, ‘kail olmak’, ‘kadir olmak’ gibi hükümlere ulamlardr. Bu iki

nispede Allah hakknda Kail (söyleyen) ve Kadir diye hüküm veririz.

Bunlarn dndaki aklclar, O’nun zatna ilave kadim-ezeli ve zatyla

var olan sfatlarnn bulunduu hükmünü verirler. Bu sfadar hayat,

bilgi, kudret, irade, kelam, duyma ve görmedir ve onlarn sayesinde

Allah Hay, Alim, Kadir, Mürid, Mütekellim, Basîr ve Semi’dir. Mana-

lar bakmndan bütün isimler, yani ilahi isimler, bu ezelî-kadim ve

Hakk’n zatyla var olan sfadarm altna dahildirler.

Aklclarn bir ksm her ilahi ismin aklda bir anlam olduunu

kabul ederler. O anlamdan söz konusu anlamn Hakk’n zatyla var

olan kadim ve ezeli bir anlam olduu anlalr. Onlara göre anlamlarn

says ne kadar olursa olsun durum ayndr. Kad Ebu Bekir el-

Bakillanî’nin bu görüte olduu aktarlmtr. Bununla birlikte bütün
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aklclar aklî düünceyle hadislerin (zaman içinde var olanlar) Allah’ta

bulunamayacanda görü birliine varmlardr.

Öyleyse aklclar, ya nispetler veya sfaüar veya isimlerin manalar

(terimlerini kullanarak) Allah’n zatn herhangi bir hükümden yoksun

brakamamlardr. Sonra peygamberin Allah’tan aktard vahiy de-

mek olan eriat gelmi ve öyle demitir: ‘O Allah’n kelamdr.’ Pey-

gamber getirdii vahyin Allah katndan olduu hakkdaki iddiasn

dorulayan delil ortaya koymu, Allah da onun kendinden aktard

hususlarda heva ve arzusundan konumadn bildirerek ‘O ancak

vahyedilen bir vahiydir
’ 134

buyurur. Ruh- emin (Cebrail) onu peygam-

berin kalbine indirir veya Allah onu peygamberin nefsine vahyeder. Bu

vahiy Allah’n kendinden bildirdii ve kendisini niteledii özellik ve

durumda olduunu haber verir. Allah bu niteliklerini anlatmak üzere

dilde alla gelmi baz ibareler kullanmtr. Bu konuda peygamberin

gönderilmi olduu dilde herhangi bir kuku tamayz. Allah bu iba-

relerle kendinden haber vermi, iki el, parmaklar, sa el, gözler, bera-

berlik, gülmek, sevinmek, armak, neelenmek, gelmek, gitmek, isti-

va etmek, inmek, görmek, bilmek, konumak vb. fiilleri ve (nitelikleri)

kendisine izafe etmitir. Bunun yan sra komak, had, miktar, nza,

gazap gibi mükelleflerden meydana gelen iler nedeniyle öfkelenmeyi

kendine izafe etmitir. Onlar o fiilleri yaptklarnda Allah’ kzdrrlar.

Buna karlk Allah gazaplanmak özelliiyle kendini nitelemitir. Kul

sadaka verdiinde, Allah’n gazabn söndüreceini bildirilmitir vs.

Bütün bunlar manas bilip Allah’a nispetlerinin (ve O’nunla ilikileri-

nin) keyfiyetlerinin bilinmedii hususlardr. Allah katndan muhatap

ve mükellef her insann onlara iman etmesi gerekir. Bütün bunlar, ak-

ln (Allah hakkndaki) delilleriyle çeliir. Bununla birlikte tevil edildik-

lerinde akl onlar kabul eder. Akln iman ederek onlar kabul etmesi

daha uygundur, çünkü böyle ifadeler, Hakk’n kendi hakknda verdii

hükümlerdir. Bununla birlikte Hak *O’nun benzeri bir ey yoktur
3135

de-

mitir. Allah bizden bu niteliklerin kendisiyle ilikisini bilmemizi

olumsuzlamtr, yoksa bunlarla O’nun hakknda hüküm vermeyi

olumsuzlamamtr. Binaenaleyh Allah’n kendisi hakknda bir ekilde

hüküm vermi olmas, herhangi bir yaratlmn O’nun hakknda ver-
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dii hükmü kabul etmemizden daha uygundur; ‘yaratlm 5 derken kas-

tettiimiz akldr. Hükümde Rabbinin yerine aklna uyan insan ne ka-

dar da kördür! Böyle bir insan Rabbin kendisi hakknda verdii hük-

mün peinden gitmez. Bundan daha iddetli bir körlük olabilir mi?

Bilhassa Allah’tan (vahyi) aktaran Hz. Peygamber akl sahibi yükümlü-

lere O’nun zat hakknda düünmeyi ve zatn Allah'n haber vermedii

sfatlarla nitelemeyi yasaklamtr. Onlar ise hükmü ters çevirerek Al-

lah’n zat hakknda düünmü, bir takm hükümlerle O’nun zat hak-

knda hükümler vermilerdir. Allah Teâlâ peygamberleri vastasyla

kendi zatnda olduu durumu bize bildirince, akllarndan hareket

edenler o haberleri inkâr etmi, reddetmi, peygamberleri yalanlam-

lardr. Onlarn içinden peygamberleri tasdik edenler ise, zamann mas-

lahatm dikkate alan akll-hakimin yönlendirmesiyle ve eksik nefisler-

deki yerleik durumu onaylamak üzere böyle nitelikteki bir ilah (kabul

etmek için) amillerin çokluu nedeniyle böyle davranmlardr. Onlar

böyle bir inanc kabul ettiklerinde, sradan insanlara onlann inandklar

gibi bu sfatlara (sahip lah’a) balanm olarak görünürler. Hâlbuki

içlerinde sergilediklerine aykr inanç tarlar. Teorik (nazar) düünce-

siyle peygamberin varlna ulaan ve getirdii haberlerde onu tasdik

edenin yapabilecei nihai i ise peygamberin verdii haberleri tevil et-

mekten ibarettir. Tevil onu Rabbinin kendisi hakknda verdii haber-

lerde, aklnn hükmünün dna çkartmam olur. Böyle bir insan pey-

gamberi tasdik ederken adeta yalanc gibidir.

man nurundan baka nura sahip olmayan ‘selamet’ sahipleri ise

bu meseleleri Allah’n o konudaki bilgisine göre O’na havale etmiler-

dir. Bununla birlikte vahyin kendisiyle gönderildii dilde söz konusu

ibarelerin yaygn kullanmla belirlenmi anlamlarnn verdii bilgiye

iman ederler ve kesin bir ekilde onu kabul ederler. Keif ve vecd sa-

hipleri de o insanlarn iman ettii gibi iman eder, ardndan Allah’n

onlar adna belirleyip kendilerine eriat yapt hususlarda takva sahibi

olurlar. Takva sahibi olduklarnda bu kez Allah onlara ‘furkan’ verir.

Bu furkan sayesinde söz konusu hükümlerin Allah’a vc yaratlmlara

nasl nispet edileceini ayrt eder, onlarn manalarm müahedeyle ve

zorunlu bilgiyle anlarlar. Onlarn ulaaca yer de burasdr. Akllarn
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bir ite nasl farkllatn, yollarn nasl çeitlendiini ve akl- selim

sahibi ‘kulak veren’
136

kimseye gerçein nasl belli olduuna baknz!

Kastedilen Hakk’n hitabna kulak vermektir. Kulak verirken
(

o ahit-

tir.'’
137 Yani müahede ve kef yoluyla, ilahi hitabn nasl yorumlanaca-

n bilir.

fade ettiimiz husus sabit olup gerçek bizim açkladmz ve izah

ettiimiz ekilde olunca, unu da bilmen gerekir: Allah gözlerin kendi-

sini görmü olduu ez-Zahir ve
‘el-Bâtmdr

’13
*. Bu yönüyle akllar O’nu

müahede eder. Bilinenler arasmda Allah’a gizli kalan bir ey yoktur;

her ey, Allah’a görünür. Ayn ekilde Allah da hem yokluk hem var

olma hallerinde yaratklarndan gizli deildir. O ba ve kalp gözlerine

zuhur ederek her eye görünür. Fakat müahede etmi olmak, O’nun

talep edilen olduunun bilgisini insana kazandrmaz. Allah’n talep

edilen (madûb) olduunu bilmek, ancak O’nun bildirmesiyle ve kulu-

nun nefsinde matlubun kendisi olduunu bildiren zorunlu bir bilgi

yaratmasyla mümkündür. Bu bilgi, uyuyann peygamberin suretini

görmesi veya uykuda Hakk’ görmesine benzer. Bu esnada açk bir se-

bep olmakszn görülenin -eer peygamber ise- peygamber veya -Hak

ise- Hak olduunu anlar. Bu ‘vicdan (bulu)’ kendiliinde doru oldu-

u kadar ayn zamanda rüyada görülen ey itibaryla da kendindeki

duruma uygundur. Allah’ bilmek da öyledir ve O ancak böyle idrak

edilir; yoksa tefekkür ve teorik düünceyle idrak edilmez. Çünkü Allah

herhangi bir yaratlmn verecei hükmün altna girmez. Gerçek böy-

ledir ve Allah bize suretlerde halden hale gireceini bildirmi, bununla

birlikte söz konusu hükümler de. sabittir. Bu hükümler sabit olaca

için, Allah hakknda O’nun kullarna tecelli ettii bütün suretlerle ilgili

verdii hüküm gibi hüküm veririz. Binaenaleyh O’ndan baka bir ey

yoktur. Bu durum bilhassa kendisinde Allah’tan bakasnn lahlk iddi-

asnda bulunamayaca mertebede durum böyledir. Bu nedenle Allah

hakknda misal veremeyiz:

Çünkü O misalin ta kendisi

Münezzehtir, yücedir ve aziz
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Hepimiz O’ndamz

Korkuyla gerçei incelersen görürsün

Müjdeledii kimse hariç

Emniyet bulmutur o ve saygldr

Mertebenin gereini yerine getirmelisin! Çünkü ileri bilen kimse

zuhurda vaktin gerektirdii hükme bir ey katmaz. Bu nedenle sufler

topluluu ‘suf vaktinin oludur (ibnü’l-vakt)’ demilerdir. Allah

adamlarndan kâmillerin hükmü budur. Kyamet günü Hz. Peygamber

-ki rauf ve rahimdir- bir grup hakknda {mekânn hükmünü dikkate

alarak) öyle der: ‘Uzak olsun, uzak olsun!’ Bu hal ortadan kalktnda,

bu kez o konuda lütuf göstermi, rüzgârm uzak bir mekâna düürdüü
kimseye efaatçi olmutur; rüzgâr nefsin arzusunun hükmünün gücü-

dür. Böylece Hak, ez-Zahir ve el-Bâtn, el-Muiz ve el-Muzil gibi (mü-

tekabil isimlerin) hükmüyle tek bir yerde ve halde gazap ve rza, rah-

met ve azap edici olarak bulunur ve adeta iki sfat arasnda bir berzah

olarak tecelli eder. Çünkü Hale iki kabza ve iki el sahibidir. Her elin iki

hükmü olduu kadar her bir kabzada bir topluluk vardr. Bu durum

Hz. Peygambcr’in sahabesine göstermi olduu iki kitabn durumuna

benzer: Birisinde Allah’n insanlar yaratt andan kyamete kadar

cenner ehlinin isimleriyle babalarnn, airet ve kabilelerinin isimleri-

nin, dierinde de yine Allah’n insanlar yaratt günden kyamete ka-

dar yaam (cehennemlik) insanlarn isimleriyle babalarnn, airetleri-

nin ve kabilelerinin isimleri bulunuyordu. O yaz aina oldumuz ya-

zyla yazlm olsayd, bir ehir dolusu sayfa onlar sdramazd. Hal

böyle iken peygamberin elindeki iki kitap onlar nasl sdrsn ki? Bu

konu geni bir eyin dara sokulmasnn bilgisidir; bu esnada dar geni-

letilmez veya geni daraltlmaz. Bu ileri müahede edip zevk yoluyla

örenen kimse, Allah’ ve gerçei olduu hal üzere ve kendinde bilen

biridir. ‘Kendinde’ dedik, çünkü iin dorusu bir eyi ancak kendisinin

bilebileceidir. Bir eye o eyin kendisinden baka kesin delil olamaz.

Göz görürken akl kabul etme özelliine sahiptir.

Madubun kendisi olmayan yabanc (garb) delillerle ileri ve ger-

çei örenmek isteyene gelirsek, böyle bir insann gayeye ulamas ve-
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ya eline hüsrandan baka bir neticenin geçmesi mümkün deildir. Bu

balamda hakka yakn olanlar ‘iki el sahibi’ diye nitelenmi zatn mu-

kabilinde Allah’n önünde dururlar. Onlar, ilahi emirleri bütün mekân-

larda yaratlmlara uygulama amac tarlar. Sa el mensuplar ise böy-

le bir tasarrufla ilgili deillerdir. Onlar, (tasarruftan uzak kalan) sela-

mete eren ve beraat kazananlardr. Bunun nedeni onlarn nefislerine

hakim olmak ve Hakk’a uyarak arzularn engellemi olmalardr. ‘Sol

el ehli’ olduklar söylenen öteki elin mensuplarna gelirsek, onlar bala-

rm öne eerler. Bir ksm gördüünün azameti nedeniyle susmu bir

halde ban hiç kaldrmaz.

Bu üç topluluktan her birisi ancak kendi makamnn, menzilinin

ve mekânnn verdiklerini görebilir. Böylece her biri Allah’a dair öteki-

nin gördüünden frakl bir durumu görür. Hâlbuki Hak birdir.

‘çokluun birlii’ durumunda olmasayd, bu topluluklarn gördükleri

ey deimezdi. O halde birde çokluk bulunmasayd, i bir olabilirdi ve

bölünme kabul etmezdi. Hâlbuki bölünme kabul etmitir, öyleyse asl

da onun gibidir. Ahirette iki yerin bulunmasnn sebebi bu olduu gibi

ayn zamanda terazide iki kefenin bulunmas, rahmetin zorunlulukla ve

ihsanla snrlanm olmas, cennederde dereceler eklinde ve cehen-

nemde derekeler eklinde mertebelerin derecelenmesinin nedeni de

budur.

Sadece bir-çok var

Varhklar/gerçekleri böyle bir eyle görürsün
'

Bak bir kere! Aldanma gerçek diye gelince sana

Hiç kukusuz O’nun korkutucusu var

Söylediin her ey bir yalan

Onu dinlemek gönlü daraltr

Hak bir kuluna ceberut özelliiyle tecelli ederse, kulun Allahtan

baka tedbir edicisi yoktur. Misal olarak Hakk’n tecellisi karsnda

sarslan Hz. Musa’nn dan verebiliriz. Çünkü dada, (yönetici) baka

kimse yoktu. Allah Teâlâ onun adma bir tedbir edici (ruh) yaratm

olsayd -nefs-i nâtkanm bedenleri yönetmesi gibi cisim sarslmaz- ruh-
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lar sarslr, tecelli dadaki hükmünü ruhta icra ederdi. Nitekim daha

önce bedeni yönetmek üzere bulunan ruh, yönetme özelliini yitirerek,

Hz. Musa’nn bedeninde baylma gerçeklemitir. Baylma bedeni ted-

bir eden ve yöneten (nefs-i nâtka’nn) bu görevden uzaklamas de-

mektir. Nitekim da da (yeryüzünün sallanmasn engelleyen) kazk

olma halini yitirmi, kendiliinde sabitken bakasn sabit klamamt;

hâlbuki Allah da yeryüzü sallanmasn diye oraya yerletirmitir. Da
parçalandnda konulu hikmeti kalkm, yönetici ruh ise baylann

bedenini yönetme özelliini yitirmiti. Öte yandan Hz. Musa baylma-

nn ardndan aylmken da eski sabit haline dönmemiti. Çünkü

onun yerini alan baka dalarn bulunmas nedeniyle (parçalanan) ta-

lep eden kime yoktur. Hâlbuki bu özel bedenin bu ruhun dnda yara-

tlm bir yöneticisi yoktur. Bu nedenle (Musa’nm bedeni olan) cisim

hal diliyle Allah’tan kendini yöneten ruhu talep etmi, Allah da onu

kendine döndürmü ve Hz. Musa aylmnr. Binaenaleyh doal yarat-

l, kendini yöneten ruhun tedbirinin sürekliliini ister, çünkü o ken-

dini yönetecek bir yöneticiden (müdebbir) müstani kalamaz. Buna

mukabil yeryüzü belirli bir dan kendisine kazk olmasn talep etmez,

çünkü baka dalarn varl nedeniyle yeryüzü belirli bir daa muhtaç

kalmamtr. Bununla birlikte yeryüzü sakin kalmak için bütün dalar-

dan müstani kalamaz. te Hz. Musa’nn aylmasndaki hikmetle da-

n önceki ‘kazk olmak’ haline dönmemesindeki hikmet budur.

Dalar asl itibaryla rahmet, lütuf ve tenezzül özelliiyle yaratl-

mken buna mukabil ‘kahr’ suretiyle ortaya çkmlardr, çünkü onlar

yeryüzünün sallanm engellemilerdir. Bu nedenle dalarn rafmeti

kahrda tezahür eder ve dolaysyla tevazua aina deillerdir. Çünkü

onlar daha önce toprak iken da haline gelmi deillerdir. Allah’n mü-

ahede perdesiyle -yoksa bilgi perdesiyle deil- kendisinden perdelen-

mekle kahr ve ceberut özelliinden aa indirdii ilk da, Hz. Mu-

sa’nn dayd. Allah onu parçalayarak bu özelliinden aa indirmi,

daha önce da iken topraa dönütürmütür. Binaenaleyh Hz. Mu-

sa’nn da ‘nefsini bilen ilk dadr.’ Kyamette ise Hakk’n tecellisi ne-

deniyle bütün dalar ‘paramparça olur
’ 139

ve ‘Dalar atlm yün gibi ola-

cak .

1140 Kyamette yeryüzünün uzamas, dalarn uzayp topraa dö-
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nümesiyle ortaya çkan fazlalktan ibarettir. Baka bir ifadeyle dalarn

havada kalan ksmlar yayldnda yeryüzünün genilii artar. Bu ne-

denle bir rivayette ‘Allah kyamet günü derinin uzatlmas gibi yeryü-

zünü uzatr’ denilerek yeryüzünün uzatlmas derinin uzatlmasna

benzetilmitir. nsan deriyi çektiinde, kendinde bulunmayan hiç bir

ey ona eklenmeksizin deri uzar. Çünkü deride büzülme ve daralma

vardr. Uzatldnda ise büzülme ortadan kalkar ve geniler ve ken-

dinde bulunan darlktan kurtularak yaylr. Yeryüzünün geniliinde

bir ilave olur ve ondaki çukurlar yeri düz hale getirecek ekilde yukar

kalkar. Böylece yüzeyindeki uzunluk artar derinlere doru artar. Bu

yönüyle yeryüzünün bu ekildeki genilemesi (büzülmü) bir derinin

uzatlmasna benzer. Artk yeryüzünde bir eiklik ve boluk görülmez

ve göz bir perde veya yükseklik veya eim olmakszn oradaki herkesi

görür ve bütün yaratlmlar birbirlerini görür. Böylelikle bütün yara-

tlmlar, ilahi isimlerden ez-Zahir ve el-Bâtm’dan kaynaklanan iki

(mütekabil) sfat ile ‘iki ayan’ varl nedeniyle ortaya çkan kullar

arasnda hüküm vermek ve ayrtrmak demek olan Allah’n hükmünü

müahede ederler.

Hak zuhur etmeseydi insan olmazd

Hakk'n bâtnl olmasayd bu kez burhan ortaya çkmaz

Sadece zorunlu (vacip) var, yine zorunlu var

Gerçei anlarsan, bilirsin ki imkân diye bir ey yok

Zatnn kendisinden daha kâmili yok âlemde

Âlemde insan diye isimlendirilene bak!

Ondan baka gaye yok varlkta

Çünkü o Hak! kalclk ve ate perdelemesin seni

Onu var eden bildirdi ki

Bazen izhar ettii bir gazab ve bir rzas var

iki yer olmal: ikram diyardr biri

Öteki azap; akla bir açklama var burada
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ifade ettiimiz bu hususlar iyi düün

l liçbir yalan yok, hakikattir hepsi

Kendisinden aktardm ve söylediim bu hususlara nasl aina

olmazsn ki?

Bilmelisin beni destekleyen Hak

O’ndan aktardm sözlerde ve beni snrlad beni

Ruhlar sürekli indirir o bilgiyi

Beni ararlar ve bana yönelirler daima

Çünkü kâmil bir göz var bizde

Onunla beni gören kendini görmü demek

Bunun için Rabbim var etti beni ve tahsis etti bana

Beni var ederken O’ndan olan her eyi

Bak bir bana, suretimde srlar görürsün

Her halde Hak mutlu eder beni

Kar koyamayacam bir ie yönelsem

Rabbim o ite destekler beni

Rabbimi gören her akl birler O’nu

Hak beni benimle görünce, birler beni

Allah biliyor, gayb'da bir sr yok

Kendine vuslat etmek üzere Hak beni fert yapar

Bu menzilde dört kitapta yer alan ilimler bulunur: Kitaplar Ku-

ran, Tevrat, ncil ve Zebur’dur. Kitaplarn indirilme sebepleri, onlarn

ancak peygamberlere indirilmi ‘kelam’ olmas, kitaplarda bulunan elçi-

lerin kitaplarnn yakn göe indirilmesi bu menzilden örenilir. Riva-

yet edildiine göre, kitap yakn göe Kadir gecesi indirilmitir -ki o

gece aban’n yarsna muvafk gelen gecedir-. Ardndan Cebrail onu

Hz. Peygamber’in kalbine yirmi üç senede veya yirmi senede indirmi-

tir ki bu konuda görü ayrl vardr. Bu aktarmn inzal ve tenzil diye
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isimlendirilmesi bu menzilden örenilir. Kendisinden perdenin kalkt

kimsenin durumu bu menzilden örenilir. Böyle birisi perdenin kalk-

masyla bulunduu hal üzere gerçei müahede eder. Bu durumdaki

bir insan dinî adapla yükümlü müdür? Yoksa bu makam zühulü, yani

yükümlülüün sebebi olan akln ortadan kalkmasn m gerektirir?

Böyle bir insan müheymen meleklerle birlikte suretsiz kalr. Vasiyetler,

adap, muhataplann ve ar gidenlerin halleri, bu menzüden örenilir,

Komu hakknda komuluun korunmas bu menzilden örenilir.

Komu komunun hakkna riayetsizlik ettiinde, öteki kendisine yap-

lan saygszla mukabil bir davranlam karlk verir? Yoksa komu-

nun hakkna yine riayet etmekle mi yükümlüdür ve yaplan kötülüe

karlk vermemeli midir? Güzel ahlak emretmekle nitelenmi olann

durumu bu menzilden örenilir. Bu ahlak içinde yer alanlardan birisi

de balamak, ho görmek; kendisini yerine getirmedeki müstanilik

nedeniyle skntlar göz ard ederek rahatlamaktr. Bundan sonra ceza-

landrr. Affetmek tevik edilen bir davrantr. Telafi etmek de tevik

edilmitir. Bu nitelikteki birisinde cezalandrclk hangi nitelik nede-

niyle gerçekleir. Emir ve sfat arasndaki fark bu menzilden örenilir.

Ziynetten yasaklanm ve mubah klnan ksmlar, tehlikeli olan ksm-

lar ile her ziynetin mertebesi bu menzilden örenilir. Habis ve ho ara-

sndaki fark bu menzilden örenilir. Bir kiinin sorumluluunda iki

ahs bulunup birisi iflas etmi öteki kazançl ise, telafi kimin yükümlü-

lüündedir?

Övgü ve hallere göre tafsil bu. menzilden örenilir. Ölülerin ölüm

esnasnda birbiriyle konumalar, bu menzilde örenilir. Onlarn

ölümden sonraki halleri yaratlmazdan önceki halleri gibi midir, deil

midir? Ölüm ve mahiyeti bu menzilden örenilir. ki kabza arasndaki

ayrm, bu menzilden örenilir. Kyamet günü ve Cennet’e girmezden

önceki yükümlülük, bu menzilden örenilir. Mutlular ve bedbahtlar

hakkndaki alametler bu menzilden örenilir. Alametsiz kimsenin han-

gi cemaate ait olaca bu menzüden örendir. Bir ey hakknda yemin

edip Allah’n yalanlad kimsenin durumu bu menzilden örenilir. Bu

durum bir rivayette geçer: ‘Allah’a kar yemin yapan Allah yalanlar.’

Kötülük yapma ve dilei yerine getirme gücüne sahip kerem sahibi bir
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insann zorda kalm dilencinin isteini yerine getirmedii halde mazur

saylmasnn nedeni bu menzilden örenilir. Böyle bir mahrum-

dilencinin durumu nedir? Gece ve gündüz çocuklarnn bilgileri ve on-

larn neye göre ayrtrlacag, bu menzilden örenilir. Nurlar âleminin

tespihleri bu âlemden örenilir. Kulun iki zt sfata sahip olmas bu

menzilden örenilir. Böyle biri Allah katnda her iki halde de övülen-

dir. Rahmetin her eyi kuatm olmas bu menzilden örenilir. Bunun

ardndan rahmet, kendilerinde bulunan bir nitelik nedeniyle baz ahs-

lara yakn olmakla nitelenmitir. Böyle bir rahmet her eyi kuatan

rahmet midir, baka bir rahmet midir? Allah’n kendi istemesi olmadan

mudu yapt kimseler, bu menzilden örenilir. Böyle biri Allah'n bil-
*

gisinde mutlu olarak bulunur. Ama bir insann görene söyledii u
sözün anlam bu menzilden örenilir: ‘Âmâ deilsin fakat hiçbir ey

görmüyorsun. Ben karanl görüyorum, sen onu görmüyorsun ve

gördüünü zannediyorsun.’

tibar, imkân ve mümkünler bu menzilden örenilir. Simya ve va-

rislik, vârislerin durumu, vakalarn delilleri, tebih ve gayret, bu men-

zilden örenilir. evk ve özlem, bu menzilden örenilir. Tövbe ve ma-

hiyeti, ksmlar ve tövbe edenler, bu menzilden örenilir. Her eyin

ilmi, bu menzilden örenilir. Zevk bu menzilden örenilir. Hallerin

tesiri, bu menzilden örenilir. Snrllk ve mutlaklk, arlklarn kald-

rlmas, bu menzilden örenilir. htisas bu menzilden örenilir. limle-

rin taksimi bu menzilden örenilir. Mertebelerin ilmi bu menzilden

örenilir. eriadarm deitirilmesi, bir ksmnn dierlerinin hükmünü

kaldrmas bu menzilden örenilir. Yemini bozmak ve yemini yerine

getirmemek bu menzilden örenilir. Sebebi gerçeklemezden önce

korkutma ve ürkütme bu menzilen örenilir. Ahitier ve berzahî misak-

lar, bu menzilden örenilir. Teslim bu menzilden örenilir. stidraç ve

‘yaknlkta uzakl izhar’ bu menzilden örenilir. Bu meseleyi bilenin

özellii bu menzilden örenilir. Vakitli eylerin vakideri bu menzilden

örenilir. Amelde ameli gerektiren bilginin gerei bu menzilden öre-

nilir. Çünkü ameli veren bir bilginin sahibinde bulunup o kiinin amel

etmemesi mümkün deildir. nsanlarn çou bunu caiz görmez, onlar
/

yanlmaktadr. Hiç kukusuz bilgi ameli gerektirir ki bu zorunludur.
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simlerde ortaklk ve tesirleri bu menzilden örenilir. Acizlik ve onun

nerede fayda verecei ve nerede delil olaca bu menzilden örenilir.

Uzuvlarn faydalar bu menzilden örenilir. eytanî düüncenin ve nef-

sanî düüncenin insandan nasl uzaklatrlaca bu menzilden öreni-

lir. Secde edenlerde secde mertebeleri ve onlan secde ettiren eyin ne

olduu bu menzilden örenilir. Sahibi için bir daha ba secdeden kal-

drmann söz konusu olmad secde, bu menzilden örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZYETM SEKZNC BÖLÜM
Hayvanlar (Behaim) Ümmetinin Menzilinin Bilinmesi

lahi mertebeden üç ulvî srrn bilinmesi ile sonra gelenin öne

geçmesi ve önce gelenin sonra gelmesinin bilinmesi hakkndadr.

Arifler müsemmaya uçarlar

Saygn meleklerin kanatlaryla

Zatlarn zatna, bir nitelii yokken

isimlerin ruhlaryla onlar döndürür

Her yönden zatlar kemale erer

Münezzeh bir hal ve makamda

Hallerinin ahidi ortaya çkar ve hükmeder

Hepsi pe pee imam

Allah bize ve sana yardm etsin, bilmelisin ki, hayvanlar, ümmet-

lerden bir ümmettir. Bütün yaratlmlarn olduu gibi onlarm da her

cinse özgü bir tespih ve namazlar vardr. Onlarn tespihleri, yaratcla-

rnn tenzihi hakkndaki bilgileridir. Onlarm da ‘O’nun benzeri bir' ey

yoktur
’ 141

ifadesinden bir nasipleri vardr. Hayvanlarn namazlarna ge-
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lirsek, onlarn da Hak ile münacatlar vardr. Allah Teâlâ öyle buyu-

rur:
c

Saf saf duran kulardan her biri namazn ve tespihini bilmitir.’
1*2

Baka bir ayette ‘Rabbin arya dalardan evler edin diye vahyetti ve aaç-

lardan, bütün meyvelerden ye ve Rabbi’nin yolunu takip et
’143

buyrulur.

Onlar, Allah’n arlar için belirledii ve zelil bir ekilde kendisini takip

edecekleri yollardr.

Yaratlmlardan her birinin özel bir konuma tarz vardr ki, onu

kendisine öreten Allah’tr. Bununla birlikte Allah’n o konumay an-

lamak üzere kef verdii kimseler de o konumay duyarlar. Hayvan-

lardan ancak akl, fikir ve düünme gücüne sahip kimselerden ortaya

çkabilecek sanat ve hareketler ile bu konuda gözle görülen ölçüler,

onlarm bu hususlarda bir bilgilerinin olduunu gösterir. Ardndan in-

sann sahip olduu genel yönetme (tedbir) imkânndan yoksun olduk-

larn gösteren bir takm durumlar görülür. Bu durumda onlarn hali-

ne bakanlarda bir karklk ve belirsizlik ortaya çkar, hayvanlarn du-

rumu tuhaf bir hal alr. Muhtemelen insanlar, durumlarndaki bu belir-

sizlik nedeniyle
cbehaim (ii müphem, belirsiz olanlar) diye isimlen-

dirmilerdir. Fakat bize göre gerçek öyle deildir, çünkü hayvanlarn

durumu her eyden daha açk ve barizdir. Kim böyle bir belirsizlikle

karlamsa, bu konuda kefi olmad için karlamtr. Binaenaleyh

insanlar yaratlmlar ancak kendilerini müahede ettikleri ölçüde ta-

nrlar. Öte yandan hayvanlarn marifet sahibi olduunu, Allah’ bildik-

lerini, Allah’n ehliyet verdii hususlarda ehliyet sahibi olduklarn ka-

bul edenler de onlarn durum ve halleri kendilerine kef edildii için

böyle düünmülerdir. Veya böyle biri imannda sadk bir mümindir.

Kitap veya sünnette hayvanlarn durumu hakknda bir bilgi gelmi, o

insan da bu bilgiye iman etmitir.

Bu görüte bize yardmc olan kaynak, eyhimiz, seleften imam-

mz, Allah’n muhakkikler üzerindeki hücceti Sehl b. Abdullah

Tüsteri’dir. Kutu’l-Kulub’m yazar £bu Talib el-Mekkî kendisinden söz

aktarrken öyle der: ‘Üstadmz Sehl b. Abdullah henüz küçük yatay-

ken kalbinin secde ettiini görmü. Kalbi secdeden kalkamam.’ Ayr-

ca henüz alt yandayken Kuran’ ‘istizhar’ etmitir. Onun zikrini ya-

parak halvete girdiimde, bu özel fetih bana açlm, o zikrin nuruyla
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bende gizli olan ey ortaya çkmtr. Sonra bu kâif nur kayboldu ve

öyle dedim: ‘Bu dostumun (Hz. brahim) müahedesidir.’ O esnada

Allah’n bize ve peygamberine emrettii bir milletin (din) varisi oldu-

umu anladm. Bu emir
cBabanz brahim’in milleti, o si^i müslümanlar

diye isimlendirendir’
144

ayetinde belirtilir. Bu müahede esnasnda onun

babaln, benim ise evlat olduumu anladm. eyhimiz Salih el-Berirî

biliye’de bana öyle demiti: ‘Olum! Baldan sonra sirkeyi tatmaktan

sakn! 5 Ne demek istediini anladm. El-Berirî, Allah’ yönelenler, hatta

bütünüyle Allah’a dönenler arasnda gördüklerimin en büyüklerinden-

di. O kademde onun gibi birisini görmedim. Bir gün erken bir vakitte

eyhin huzuruna geldim ve yazm olduum bir iiri okudum. iiri

düünerek yazmamtm. Ebu Abbas b. Arif en-Sünhaci öyle der:

Öyle bir söz geldi ki dinlemek bktrmaz

Nesri ve nazm bize haz verir

Halim hakknda dile getirdiim iir öyleydi:

Baldan sonraki sirke gibiydi sanki

Sabahn geçti ve silindi

Halinde gece karanl ortaya çkt

Karanlk kalpte hastalklar dourdu

‘Rabbim’ dedim, 'buyur, ne istiyorsun’ dedi

‘Amel etmek için bir nur’ dedim

Söylediimi biliyordu Hak

'Kapal bir kap’, dedi, dedim ki 'peki’

Dedim ki bana mahsus nurum ihsan et’

Bir nur çkt ki benzemez hiçbir eye

önce göümde (akl) sonra yerimde (nefs) sonra

ikisinin arasndaki her eyde,

Bir süre olmakszn
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Sözümü anlayan kimse bilir ki,

Ben kendinden inmi olduu emrin ta kendisiyim

eyh bunu ‘nefs’ diye tefsir ederek öyle dedi: ‘Bu sabahn yakla-

t andaki tecellidendir.’ Ben de ‘Doru, gerçekten öyle oldu’ deyince,

eyh öyle dedi: ‘Her halde, nimet veren Allah’a hamdolsun. insanlar

hallere yaylm nimeti bilselerdi, sevinç ve sknty ayrt edemez ve

hamd tek olurdu.’ Ben de öyle dedim: ‘Hamd zaten tek.’ O da öyle

dedi: ‘Haklsn olum, haklsn ve eyh hata yapm!’ eyhin elini öp-

tüm, o da benim bam öptü.

Doru sözlü davetçi açklamak üzere gelince

Kulak ver ona, imanl isen

Allah’n peygamberine dedim: Sen benim vesilemsin

Mutluluk yerine ulatran vesilem; gizlice ve açkça derim bunu

Ona imanda bir tereddüdüm yok

Ben gerçei açk ve kesin bir ekilde örendim

Müahedede bana gelen ilahi keifle

Kyamette bizim bir yerimiz olur

Dileyen iman etsin dileyen braksn

Allah'tan bakas yok! bunu biliyoruz biz

‘Allah’m! Benim özüm içimde

’

‘Kimdir ben, ben diyen?’ dersin

‘Ihsan eden ve her halde veren benim’

Öyle bir nitelik ki bizden bakasna ait olamaz

Bakas yok, aksine benim söylediim

Peygamberlerin getirdiidir; söz bizim, bizle ve bizim için

Peygamberim benim niteliim

Hitap ettiim de benden baka deil; sen bizimle aynsn
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Aklclara ve sradan insanlar tarafndan ‘canl (hay)’ veya hayvan

olmad söylenen âlemdeki her ey, bize göre, yaratlrken Allah’ bil-

me ve tanma özelliinde yaratlmtr. Her ey rabbinin tespihini söy-

leyen bir canldr. Mümin iman ederek, keif sahibi ise görerek bu ger-

çei idrak eder. Allah hayvan kendini bilme özelliinde yaratm, onu

tespih etsin diye konuturmu, daha önce zikredilmi yaratklarda bu-

lunmayan bir ehveti hayvanda yaratmtr. Melekleri ise -ehvete sahip

olarak deil- irade ve marifet özelliinde yaratmtr. Allah onlara emir

vermi, kendilerinde yaratlan irade nedeniyle emrine kar gelmeye-

ceklerini bildirmitir. Meleklerde bir irade bulunmasayd, emre kar

gelmemekle ve emredileni yapmakla övülmezlerdi. Cinler ve insanlar

ise bilme ve ehvet gücüne sahip olarak yaratlmtr. ehvet iradedeki

özel bir ilgidir. Baka bir ifadeyle ehvet, doal irade demektir. Öyley-

se insan ve cinlerin meleklerin olduu gibi ilah bir iradeleri yoktur,

fakat ‘ehvet’ denilen doal iradeleri vardr. Onlar, bilgi elde etmek

amacyla deil, akl (gücüne) sahip olarak yaratlmtr. Allah akl in-

sanlar ve cinler için bilhassa bu dünya hayatnda -ahirette deil- ehvet-

lerini dizginleyecekleri bir araç yapmtr. Ahiret hayatnda ise (dizgin-

lemek yoktur) ve bu nedenle Cennetliklere öyle denilir: ‘Orada nefisle-

rinizin arzulad eyler vardr.’
145 Ayet Allah’n bizi kendinde yarataca

ahiret yaratlnn dünya yaratl gibi doal olduunu belirtir, çünkü

ehvet ancak doal nefislerde bulunabilir. Doal nefislerin ise iradede

nasipleri yoktur. nsan veya cinler, keif olmakszn, bilgi elde ettikle-

rinde, bilgi onlarda yaratlm fikir gücünden meydana gelir. Fikir gü-

cünün nefs-i nâtka’ya vermi olduu her ey, gerçekte bilgi olsa bile,

muvafakat yoluyla fikirden meydana gelmi bilgidir. O halde insandaki

bilgiler, ftrat, zorunluluk ve ilham yoluyla meydana gelen bügilerdir.

Onun için meydana gelen keif ise Allah’n kendisini üzerinde yaratt

bilgiyi ona kef eder ve böylece bilineni görür. Fikir yoluyla bilgiye

böyle ulamak imkânszdr. öyle denilebilir: ‘Duyunun idrak ettikle-

rinden olduu halde, bunu nerden bileceksin? Geride bir tek nazari

güç kalmtr.’ öyle deriz: ‘Hayr geride ilham ve Allah'n bildirmesi

kalmtr. Nefs-i natka keif ve özel yönden (vech-i has) gerçekleen

zevk yoluyla o bilgiyi rabbinden alr. B11 özel yön her varlk ile Allah

arasndaki özel yöndür.’ Sahih düünce imkâna ekleme yapmad gibi
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ancak onun verdiini verir. Böyle bir bilgi, Allah’n bilgisinden ve

O’nun bildirmesinden elde edilen bilgidir. Bu durum fikir yoluyla ö-
renilir. bn Atâ bir deve üzerinde gidiyordu. Devenin aya tökezle-

yince, bn Atâ öyle demi: ‘Allah’n an yücedir.’ Deve karlk ver-

mi: ‘Allah’n yücelii senin O’nu yüceltmenden fazladr.’ Deve Allah’

bn Atâ’dan daha fazla biliyordu ve bunun üzerine bn Atâ utanm!

Bu durum hayvanlarn Allah hakkndaki bilgilerinin bir yönüdür.

Hz. Peygambere gelirsek, sahih bir hadiste onun öyle dedii zik-

redilir: ‘sraüoullar devrinde bir adam ineine binmi. Bunun üzeri-

ne inek öyle demi: ‘Ben bunun için yaratlmadm, ben ekinde kulla-

nlmak üzere yaratldm’. Sahabe sormu: ‘Bir inek de konuur mu?’

Hz. Peygamber: ‘Ben buna inandm, Ebu Bekir ve Ömer de inand’

diye karlk vermitir. Çükü haberi veren Cebrail idi. Hz. Peygamber

hadiseyi görmü olsayd, ‘iman ettim’ demezdi. O inek, niçin yaratld-

n bilen hayvan snfndan bir inekti. nsan ve cinler ise Allah’a ibadet

etmek üzere yaratlmlarken bu yaratl gayelerini ancak peygamberin

diliyle Allah’n bildirmesiyle örenirler. Hâlbuki söz konusu bilgi onla-

rn ftratlarnda bulunur. Fakat üzerinde bulunduklar hal, onlara kef

edilmemitir. Allah ehlinden birisi eek binen bir adama rastlam.

1 Adam eein bandan çekitirip daha hzl yürütmeye çalyordu.

?1 Adama ‘Eein bana vurma, niçin vuruyorsun?’ diye çknca, eek
• .

j;
ona dönerek öyle demi: ‘Brak onu, çünkü o aslnda kendi bana

vurmaktadr.’ O da ilerin nereye döneceini -fikir yoluyla deil- ftra-

ten bilen bir eekti.

/!
Ey perdeli insan! Hayvanlarn mertebesi nerede, senin merteben

nere! Hayvanlar seni bilir ve iinin nereye döneceini bilirler. Onlar

t niçin yaratldklarn da bilirler. Sen ise bütün bunlardan habersizsin.

Bununla birlikte hayvanlar, Allah hakkndaki bilgide hayret ma-

kamnda bulunurlar. Onlar bu bilgi ve makamda yaratlmlardr.

Çünkü hayret Allah hakknda sahih düünce sahiplerinin ve reçelli eh-

linin ulaaca makamdr. Bu nedenle Allah O’nu bilmeyenlere öyle

der: '‘Unlar hayvanlar gibidirler.’
1 *' Yan hayret anlamndaki dalalette-

dirler. Sonra öyle der: ‘Hatta ‘yol bakmndan' daha kötü durumdadr-

lar ,’
147

Ayette geçen ‘sebil’, yol demektir. Onlarn dalaleti artmtr.
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Yani onlar fikir güçleriyle örenmek istedikleri rabieri hakkndaki bil-

giye ulatran yoldaki hayretleri artmtr. Söz konusu hayret Allah

hakkndaki hayrete ilavedir. Ayn ekilde onlar hakknda söylemi ol-

duu hususlarda da Allah art ve ilaveyi yola vermitir. O halde dalalet

sadece fikirde ve hakknda düünmenin yasakland hususlarda tefek-

kür etmekle ilgilidir; hakknda düünmenin yasakland mesele ise

Allah’n zatdr. Allah Teâlâ ‘Kim burada kör ise...’
148

buyurur. Kastedi-

len, Allah hakknda bilgisizliktir. Nitekim zad bakmndan gerçekte

durum öyledir.
‘
Ahirette daha kördür .’

149
Nitekim dünyada da kördü.

Sonra Allah ekleme yaparak öyle der:
c

Sebil bakmndan daha da sap-

mtr .'
1*0

Kastedilen yoldur. Bu nedenle Anr b. Osman el-Mekkî ma-

rifetin ve arifin niteliinden söz ederken ‘Onlar bugün nasl iseler, ya-

rn da öyle olurlar’ demitir.

Anlay sahibiysen, Allah’n dalâletteki insanlar hayvanlara benze-

tirken hayvanlardaki eksiklie benzetme yaptn zannetmemelisin.

Burada hayrette benzetme yaplmur, yoksa hakknda hayrete düülen

eyde benzetme yaplmamur. Allah hakknda en güçlü hayret, Allah’'

bilenlerde meydan gelir. Bu nedenle Hz. Peygamber’in Rabbine öyle

dua ettii aktarlmtr: ‘Benim endeki hayretimi arttr!’ Çünkü Hz.

Peygamber suretlerin farkllamas nedeniyle tecelli ehlinde ortaya ç-

kan hayret makamnn yüceliini biliyordu. Bu hadisi baka bir hadiste

zikredilen ‘Sana hamdi sayamam. Sen kendini övdüün gibisin’ ifadesi

de destekler. Allah’n kendisini nasl övdüü bize bildirilmitir. Bu

balamda Allah, ellerini sadaka vermek üzere açmakla veya kulunun

tövbesiyle sevinmek vb. hususlarla kendini övmütür. Bununla birlikte

Allah
‘

benzeri bir eyin olmad kimsedir
’ 181 ve ‘

Allah’ hakkyla takdir

edemediler .’
182

Hz Peygamber ‘Hayvanlar sizin ölüm hakknda bildiklerinizi bil-

selerdi, onlarda yiyecek ya bulamazdnz’ buyurur. Hz. Peygamber’in

onlarn istidatlarndaki iyilik ile bizim istidadmzdaki kötülüe nasl

dikkat çektime bakmalsnz! Kim ölüm hakknda böyle bilgiye sahip

olursa, nihayerre ulaaca hal hayvanlarn istidadn elde ermek olacak-

tr. Bu makama ulamak, ulaana dönük bir övgü olduu kadar onun

adna kötülüün ortadan kalkmas demektir. nsann dndaki hayvan-
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lara nasl hor baklabilir ki? Allah’n sana dönük övgüsünün nihayeti,

onlarn niteliklerine seni ortak yapmaktr. Öyleyse gönlünü açp ‘Rab-

bim bilgimi ardr’ 1 '” demelisin. Çünkü Allah’n yaratklarnda birtakm

srlar vardr ve bu nedenle ‘Allah sizi farkl tavrlarda yaratmtr.’

Bilmelisin ki, hayvanlar Allah tarafndan insana amade klnm ve

onun karsnda zelil yaplm olsalar bile, insann da baz durumlarda

hayvanlara hizmetçi yapldn unutmamalsn. nsan su vermek, ye-

mek ve mekânlarnn temizlenmesi gibi hayvanlarn maslahatna uygun

ileri gözetmekle onlara hizmet eder. Bunun yan sra pisliklerin ve

tozlarn onlara ulamasn önlemek insann bir görevi olduu kadar

eziyet görecekleri scaktan ve souktan korunmalar da gerekir. Bu ve

benzeri görevler, Hakk’n seni hayvanlara amade ve hizmetçi klmasn-

dan kaynaklanr. Allah seni onlara muhtaç yaratmtr, çünkü onlar

senin yüklerini bütün gücünü harcayarak ulaurabilecegin yerlere ula-

trrlar. Bu ise nefislerin yorulmas demektir. Daha dorusu bu binek-

ler olmakszn ancak vehim ve hayalle ulaabilecein -yoksa gerçekte

ulaamazsn- bir yere seni tarlar. Dolaysyla hayvanlarn sana amade

klnmas nedeniyle onlara kar bir üstünlüün yoktur. Allah onlardan

çok seni onlara muhtaç yapmtr. Baknz! Hz. Peygamber kayp de-

venin durumu sorulunca kzm ve öyle demitir: ‘Senden ona, ondan

sana ne! O kendi yoluna gider, suya ular, bitkilerden yer, en nihaye-

tinde sahibi onu bulur.’ Bövlece deveyi sana muhtaç yapmam, seni

ona muhtaç yapmtr. Kaçabilecek bütün hayvanlar senden kaçar. Bu

durum, onlarn sana muhtaç olmamasndan ve onlara zarar vereceini

ftraten bilmelerinden kaynaklanr. Senin hayvanlan araman ve bir

hayvan ele geçirmek üzere gayretini harcaman, hayvanlara muhtaç

olduunun delilidir. Hayvanlar sana muhtaç deilken, nasl onlardan

daha üstün olduunu iddia edersin ki? u sözü söyleyen ne kadar do-

ru söylemi: ‘Deerini bilen helak olmaz.’ Allah’a yemin olsun ki, ileri

ve hakikatleri ancak ‘zevk’ yoluyla onlar müahede eden ve kef yoluy-

la gören bilebilir.

Özleme ancak ona göüs geren ainadr

Ak ateini yaayan bilir
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Filin haberi gelmedi mi? O Allah’n evini ykmaktan çekinmi ve

ayak sürümütür. Kularn fil sahiplerine yaptklar ve onlara attklar

talarn haberi gelmedi mi? Her tan öldürmede dierine ait olmayan

belli bir özellii vard. Baknz! Bu durum o hususta kendilerine dönük

vahiy olmakszn onlardan ortaya çkabilir miydi? Âlemdeki bir fil ile

âlemdeki savaçlar arasnda ne kadar fark vardr? Bu durum onlarda

ortaya çkmken bakalarnda ortaya çkmamtr. Allah anlamayan

birisine vahyeder mi? Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘Biz her peygamberi

onlara açklasn diye kavminin diliyle gönderdik.’
15* Allah’n böyle yapma-

s, emre uymadklarnda haklarnda delil ortaya çksn diye anlamalarn

salamaktan baka bir amaç m tar? Yoksa onlar anladklarn yapp

mutlu olsunlar diye mi böyle yapmtr? Birinci veya ikinci nebilikte

her hangi bir hayvann veya hayvan dndaki bir eyin Allah’n emrine

asi olduunu veya Allah’n vahyini kabul etmediini duydun mu? Ta-

n Hz. Musa’nn elbisesini alarak kaçtn duymadn m? Böylece

kavmi Hz. Musa’nn aybn görmü, kendisine izafe ettikleri ite iftira

ettiklerini anlam, Allah da onlarn iftiralarndan Hz. Musa’y tezkiye

etmiti. Sana göre o ta, Allah’n bu konuda verdii emrin dnda ba-

ka bir nedenle mi elbiseyi kaçrmtr? Gökler, yer ve dalarn emaneti

tamaktan kaçnp bu konuda korkuya kaplmalar, emanetin deeri

hakkndaki bir bilgiden deil miydi? Bu kaçnma onu tama emrinin

sonuçta varaca yeri bilmekle ilgili deil midir? Onlar emanette Al-

lah'n hakkn koruyamamaktan korkmulardr ve arz ile emir arasn-

daki fark da biliyorlard. Bu balamda ‘arz etmek’ serbest brakmak

demektir. Onlar ise kendileri adna ihtiyac seçerek selameti istemiler-

di. Allah Teâlâ onlara gelmelerini emrederken göe ve yere öyle der:

‘isteyerek veya zorla geliniz. 0 ikisi ‘isteyerek geldik’ demitir.’
155

Allah’n

emrine itaat etmiler ve zorla gelmemilerdir. Baknz! Kuran- Kerim

bir daa inmi olsayd, da korkar ve Allah korkusundan parçalanrd.

Bu durum Allah’n indirdii vahyin deerini bilmeksizin meydana gelir

miydi? Veya bu durum muhatap olduu korkutmay bilmeksizin olabi-

lir miydi? O korkutmalar karsnda yalçn dalarn katl erir ve kay-

bolur. Allah vc peygamberi bize pek çok kcc yaratlmlardaki Allah’

bilmek, O’na itaat etmek ve hakkm yerine getirmek özelliklerini beyan

buyurmulardr. Biz ise inanmayz, duymayz. Sonra da müminlerden
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olalm diye, iin kendinde bulunduu durumu tevile kalkarz. Hâlbuki

böyle yaparken yalanclardan oluruz. Rabbimizin bize bildirmi oldu-

u habere kendi duyularmz yeleriz. Çünkü biz Hakk’n bildirdii

haberi gözümüzle görmü deiliz.
f

Bütün yaratklarn hay ve nâtk veya hayvan- nâtk olduunu bil-

mek gerekir; bunlar donuk (cemad), bitki veya ölü olabilirler. Çünkü

ister kendi bana var olsun ister bakas nedeniyle bilfiil var olsun, her

ey rabbinin övgüsünü tespih eder. Tespih etmek, anedk canlnn özel-

lii olabilir. Varlklarda bu durumu müahede eden bir insan, yalnz

bana bile -ki o yalnzlk sradan insanlarca ‘toplumla olmak’ diye

isimlendirilir- tam haya sahibi olur. Nitekim topluluk içinde de hayâ

sahibi olur. nsan her zaman toplumla beraberdir, çünkü insan kendini

sdran mekândan veya onu gölgeleyen bir gökten mahrum deildir.

Herhangi bir mekânda bulunmasayd bile, ancak kendileriyle i yapa-

bildii kendi organlarndan ve bedeninin parçalarndan hayâ ederdi.

Bedenin parçalar onun i yapma araçlardr ve onlar kendini görürler.

Bu nedenle organlardan ahidik istenmesi onlarn da ahitlik yapmas,

kaçnlmazdr. Allah adil olandan ahidik ister. Böyle bir hal sahibinin

hiçbir zaman halvette ve yalnz bana kalmas mümkün deildir: Kim

bu hale ularsa, hiç kukusuz, hayvanlar derecesine katlr. Bu konu-

daki delil, Hz. Peygamberin sahih bir hadisteki u sözüdür: ‘Kukusuz

ölünün bir yakar vardr. Mudu olan ölü öyle yakarr: ‘Beni kabrime

hzla götürün.’ Bedbaht öyle der: ‘Beni nereye götürüyorsunuz?’ Hz.

Peygamber her eyin ölülerin bu yakarlarn duyduunu söylemirir.

Duymayanlar sadece insanlar ve cinlerdir. ‘Her ey’ kapsamna ölünün

yanlarndan geçtii donuklar, bitki ve bütün hayvanlar dâhildir. Hz.

Peygamberin bir katr üzerinde kabirden geçtii ve katrn hzla kaçt
aktarlmtr. Bunun üzerine Hz. Peygamber ‘Kabirdeki insann azap

çektiini görmü ve bu yüzden kaçmtr’ demidr. Hz. Peygamber

hicret edip Medine’ye geldiinde, devesinin yularn serbest brakm,
sahabesinden birisi de onu tutmak isteyince öyle demitir: ‘Onu bra-

kn, o emre göre hareket eder.’ Emri anlayana emir verilebilir. Deve

Ebu Eyyub el-Esari’nin evinin yaknma çökmü, peygamber de oraya

yerlemitir.
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Sahih bir hadiste öyle denilir: ‘Müezzinin lehine sesinin ulat
yerlerdeki kuru veya ya her ey ahitlik eder.’ Burada zikredilenler,

‘her ey5
kelimesini açklar. nsanlar ve cinler arasnda bu durumu mü-

ahede edenler sadece o iki türün fertleridir. Bu balamda cinler de

tanmda insanla ortaktr, çünkü cin de hayvan- nâtktr (konu-

an/düünen canl). Onlara ‘cin’ ad genellikle insanlarn gözlerinden

perdelenmi olduklar için verilmitir. Onlarn insanla ilikisi, insann

zahirinin bâtnyla ilikisine benzer. Bu nedenle Allah Teâlâ iki türün

dndaki türler için öyle der:
‘
Yeryüzündeki her canl veya kanatlaryla

uçan kular sizin gibi ümmetlerdir.

,1S6
Benzerler nefsin niteliklerinde or-

tak olanlardr ve hepsi hayvan- nâtk’nr. Sonra Allah onlar hakknda

öyle der:
‘
Sonra rablerine toplanrlar.’

157
Yani siz rabbinize topland-

nz gibi onlar da rablerine götürülürler. Bu durum u ayette belirtilir:

‘Vahiler toplandnda...
7153 Bu toplanmann gayesi, ahitlik etmektir ve

böylcce Allah bizim aramzda hüküm verdii gibi onlarn arasnda da

hüküm verir: Boynuzsuz koyun boynuzludan hakkn alr. Nitekim bir

rivayette böyle denilir. Hayvanlarn da Allah katnda bizim bilmedii-

miz bir yönden muhatap ve yükümlü olduklarnn delili budur. Allah

Teâlâ öyle buyurur:
‘Her ümmete bir korkutucu gelmitir.’

15'7
Burada

‘ümmet’ ve ‘korkutucu’ belirsiz gelmitir. Onlar ümmeder arasnda yer

alr. Korkutucularna gelirsek, her birisinin kendinde bir korkutucusu

olabilecei gibi bazen türün içinde kendi cinsinden bir korkutucu ola-

bilir. Onun bilmedii yönden durumun böyle olmas gerekir. Bu du-

rumu ancak Allah’n kendisine gösterdii kimse görebilir. Nitekim Al-

lah eytan hakknda ‘O sizi görür, sizin onu görmediiniz yönden ka-

bilesi de sizi görür’ der. Allah eytanlarn bizimle tarümak üzere dost-

larna ilham verdiklerini zikretmitir. eytann dostu, tartmada söyle-

dii sözlerin kendi bilgisinden ve düüncesinden kaynaklandn zan-

nederken gerçekte eytann ilhamndan kaynaklanr. Keif sahipleri di-

er bütün sesleri duyduklar gibi eytann verdii ilham da gözleriyle

görür ve kulaklaryla duyarlar. Her canl da bu duruma ahittir ve bu

nedenle Allah gördüklerini onlara ulatrmasnlar diye onlar dilsiz

yapmtr. Onlar hakkmzda hal suretiyle emin olan kimselerdir.
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Allah zikrettiimiz hususlar arasndan hayvanlara kefetmi oldu-

u herhangi birisini insan türünden birisine göstermemitir. Fakat Al-

lah insana emanet duygusu ihsan ettiinde, gösterebilir. Emanet ancak

Allah’n bildirmesi ve ilhamyla görülebilecek eyleri bakasndan sa-

knmak demektir. Çünkü Allah Teâlâ insanlarn kulaklarn vc gözlerini

rüzgârlarn esmesini, sularn çalamasn ve bütün sesli eyleri çoun-

lukla duymaktan ve anlamaktan perdelemise, bunun nedeni o eylerin

kapal kalmasn murat etmi olmasdr. Keif sahibi bu durumu ifa

etseydi, gizlemenin hikmeti ortadan kalkard. Fakat Allah keifle baz

hususlar ifa etme izni verebilir ve bu durumda arif izin verildii öl-

çüde ifa edebilir.

Bu menzilde yer alan ilimlerden birisi, merhamedilerin övülmesi-

nin bilgisidir. Ortak izhar ettii halde ona inanmayann durumu, bu

menzilden örenilir. Muvahhitler arasmda da orta reddederken ona

inananlar vardr. Böyle birisi sebeplerin bir ksmnn bir eyi zat gere-

i yaptna inanr. Fiillerde muvahhit olan ise Allah’tan baka fail

görmez. Scbcplilii kabul edenler öyle der: ‘Kara ve maz birleip do-

al engeller ortadan kalktnda, kara bir eyin yani mürekkebin ortaya

çkmas gerekir.’ Bunu söylemekle birlikte o kii muvahhittir (birle-

yen). Gerçek muvahhit mürekkebin var ediliini Allah’a ait görendir.

Zikredilen görüteki insanlara misal olarak, Earîlcr vb. verebiliriz.

Doal engeller ortadan kalktnda, ikisinin bir araya gelmesi mümkün
olmakla birlikte, Allah o rengi kendisinde yarattnda mürekkep mey-

dana gelebilir. Doay kabul edenler için durum öyledir. Muvahhit

kelanclara gelirsek, onlar öyle der: ‘Aratran kii delilin yönünü ö-
rendiinde, medlul (delillendirilen

)
zorunlu olarak meydana gelir.’

Bununla birlikte onlar, delil ve medlûlün yönü hususunda görü ayrl-

na dümülerdir. Öyle bir ey, selim akl sahibi için geçerli deildir.

Çünkü delilin yönü örenilmi olsa bile, medlul meydana gelmez. On-

larn öyle demesi mümkün deildir: ‘Delilin yönünün bilinmesi med-

lûlün bilinmesinden ibarettir.’ Çünkü onlar, delil ile medlulü ayrt

ederler. Adet itibaryla -yoksa aklen deil- zorunlu ifadesini eklemi

olsalard, onlara kar çklmazd. Çünkü delilin yönü ile gören için gö-

rü arasnda bir fark yoktur; aksine görme daha yetkindir. Biz iman
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yoluyla Allah’n gözlerimizi bizden bakalarnn görmü olduu pek

çok görülenden perdelediini biliriz. Dolaysyla görmeyle birlikte do-

al yaratla zarar veren engeller ortadan kalkm olsa bile, zorunlu bir

ekilde görülen ortada bulunmaz. Dolaysyla görülen her ikisi için

mevcut ve her ikisi de göz salna sahip olmu olsa bile, bir insan

ötekinin görmediini görebilir. Bu, doann veya varln etkisinin

bulunmad ilahi perdedir ve yaygndr. Zahirde nice mürik vardr ki

bâtnda muvahhittir. Ayn ey bunun tersi için dorudur.

Ecellerden bilinen ve bilinmeyenler bu menzilden örenilir. Al-

lah'n zatyla farkl yerlerde bulunmas, bu menzilden örenilir. Bu du-

ruma misal olarak, beyazn bütün beyazlarda bulunmas verilebilir. Bil

ki Allah kendisi hakknda bir hüküm zikrettiinde, o hükmün varlk-

larda bir misali vardr. Çünkü misali olmayan bir eyi zikretmi olsay-

d, bildirmenin yarar olmazd. Ne var ki baz anlaylar, bu durumu

kavrayamayabilir. O halde bu hükmün (misalinin) ait olduu varlk

kime görünürse, Allah’n söz konusu hükümle o kiiyi muhatap ald-

n anlarz; ondan baka birisi muhatap deildir. Nitekim Allah Teâlâ

öyle buyurur:
c
Göklerin ve yerlerin yaratl insanlarn yaratlndan

daha zor deildir. Fakat insanlarn çou bilmez
’160 nsanlarn bir ksm

burada ‘büyük’ derken neyin kastedildiini anlarken bir ksm bunu

anlama; anlayan ve bilen, ayetle muhatap olandr. Bütün ayetlerde du-

rum böyledir. Ayn durum ‘O’nun benzeri bir ey yoktur
’161

ayetinde ge-

çerlidir. Burada Allah eyada benzerliin olumsuzlanmasn bilene hi-

tap etmitir.

Allah’n bilgisinin bilinenlere genel taalluku (ilime), bu menzil-

den örenilir. Aramzdan bilinenleri vacip, imkânsz ve mümkün diye

tasnif edenler, tümel bir yönden genelleme yapabilmitir (ve Hakk’n

bilgisine benzemitir) . Geride bu hükümlerden birisiyle hakknda hü-

küm verilen eyin alimler arasndaki gerçek durumu kalmtr. Müm-
künlerden meydan^ gelen eyler bu menzilden örenilir. Bu balamda

bütün mümkünler ayettir. Baz kimseler ‘ayet’ olmalar itibaryla on-

lardan yüz çevirir. Bir ksmndan yüz çevrilip dierlerinden yüz'çev-

rilmeyiinin nedeni nedir? Açklanm bir hususta kendini kukuya dü-
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iirenin durumu bu menzilden örenilir. Onu kukuya sevk eden sebep

nedir?

Allah Teâlâ’nn âlemde karkl (iltibas) yaratm olmas hangi

ilahi hakikatten kaynaklanr? Bu durum O’nun kullarna bilinen ve bi-

linmeyen farkl sureüerde tecelli etmesinden mi kaynaklanr? Bununla

birlikte Allah kendiliinde deimeyen bir hakikattedir. Tecelli ancak

öyle olabilir. O halde âlemde sadece kartrma vardr. Bu durm
âri’nin haber verdii u durumdan kaynaklanr: Mümin kâfir suretiyle

gözükür, hâlbuki o mutludur; kâfir mümin suretinde gözükür, hâlbuki

o bedbahttr. Dolaysyla herhangi bir kimse hakknda iin bize kark
görünmesi nedeniyle bedbahdk ve mutluluk hükmü verilemez. Bize

göre karklk yoktur. Karklk mudu hakknda bedbahtlk, bedbaht

hakknda mutlu hükmünü vermede ortaya çkar. Bu durumda i bize

kark görünür. Kesin bir hüküm vermeseydik herhangi bir ey bize

kark görünmezdi. Kyamet günü rahmetin hüküm sahibi olmas, bu

menzilden örenilir. Adalet rahmetin bir yönüdür. Kyamet günü hü-

kümde adalet günüdür. Rahmet kyamet günü ancak gerçee ahit ol-

mak üzere gelir. Öyle ki adalet hükmü sona erer, hakknda hüküm ve-

rilen kimsede süresi biter, rahmet sonsuza kadar o kiideki hükmü üst-

lenir.

Allah’a ve yaratlmlara (halk) ait hususlar bu menzilden öreni-

lir; ‘Allah'a’ derken tümüyle O’na tahsis edileni kastetmekteyim. lah

olmayann ortak olmad Allah’a mahsus nitelik bu menzilden öreni-

lir.

Manalarnn deimesi nedeniyle ilahi isimlerin niçin çoald bu

menzilden örenilir. Acaba onlar içerdikleri manalara ait isimler midir,

yoksa o manalarn nispet edildii kimseye ait isimler midir? Söz konu-

su manalar var olan durumlar mdr, yoksa varlklar olmayan nispetler

midir? Hüküm ve kazaî ilerde insafl olmak ve adaletli davranmak bu

menzilden örenilir. Hüküm süresinin bitiminden sonra hak editen

müstani yapan ey b menzilden örenilir. Cezay hak edenden

oiumsuzlanmasnda kurtuluun manas nedir? Mürikin kotuu orta

inkâr bu menzilden örendi». Onun dorulua bakan bir yönü var

mdr, yoksa her bakmdan yalana mdr? Gerçekte söz söyleyen A-
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lah’tr. Öyleyse mürikin de doruya bakan bir yönü olmaldr ve bu-

radan onun sözü Allah’n sözüne nispet edilir. Bununla birlikte o söz

yaratlmn dilinde ortaya çkmtr, çünkü Allah o sözü kulunun diliy-

le söylemitir. Sahih bir rivayette Hz. Peygamberim öyle dedii akta-

rlr: ‘Allah kulunun diliyle söyler. Kuran bunu beyan etmitir.’ Öyley-

se tercümann sözü kendinden aktarlann sözüdür. Hallerin sahiple-

rindeki hükümleri bu menzilden örendir. Bir delil olmakszn iki

mümkünden birinin kesin olarak gerçeklemesinin neticesi, bu menzil-

den örenilir. Keif sahibi arifin öfkelenmesine yol açan Hakk’n fiili

ile öfkelenmedii fiil bu menzilden örenilir. Öfke bâtnn ve için ame-

lidir. însan içinde öfke bulunmadan öfkelenmi olsayd, bu durumda

imandan çok nifaka yakn olurdu. Nifaka tevik, bu menzilden öreni-

lir. Acaba böyle bir ey teslimle örenilir mi? lerini (Allah’a) teslim

eden ile insanlar idare eden bir araya gelirse, hangisi daha bilgilidir.

Çarya icabet etmeyi engelleyen sebep bu menzilden örenilir. Böyle

birine ‘duyan’ m denilir, yoksa duymayan m? Karanlk bu menzilden

örenilir; karanlk körlük ve dalaietdemcktir ki, o da hayrettir.

Dünyevi yaratln içerdii maden, bitki, hayvan, insan, cin, gök

ve yer gibi her eyin toplanmas, bu menzilden örenilir. Hakk’ tevhi-

de davet eden sebep, bu menzilden örenilir. Bu tevhitle birlikte artk

irk ve ortak komak mümkün deildir. Bu çarnn süreklilik özellii

var mdr, yok mudur? Varsa, tevhidin hükmü bakidir. Yoksa, sürekli-

lii yoktur ve sadece belli bir kavim hakknda geride kalr. mann ge-

nellii bu menzilden örenilir. Bu nedenle her ey, Allah’m kendisiyle

müminlere merhamet edecei rahmete varr. Çünkü rahmetin bir yönü

de imann genel olmasdr. Bevadih ve hücumlar (kalbe anszn gelen

varidat) bu menzilden örenilir. Bu konu kitabn haller bölümünde ele

alnmitr. Alim olmad halde, bilgi sahibi olduu iddiasnda bulana-

nn durumu bu menzilden örenilir. Böyle biri tesadüfen bilgiye ula-

lr. Acaba onun bilgi sahibi olduu söylenebilir mi, söylenemez mi?

Allah için sevmek, Allah için buz etmek, bu menzilden örenilir. Al-

lah için buz edenin bu fiilinde sayesinde Allah için sevmesini salayan

bir yön bulunur mu? Nitekim onun Allah katndan buz etmesine kar-

lk kendisiyle rzkland bir yönü vardr. Mücmeldeki tafsilin faydas
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bu menzilde örenilir. nsann eya üzerinde imkân varken acelecilik

özelliinde yaratlmas, bu menzilden örenilir. Gaybler bu menzilden

örenilir; onlarn arasnda bilinen ve bilinmeyenler, bu menzilden ö-
renilir. Sebeplere ait olmalar bakmndan sonuçlan bilinmeyen sebep-

ler nelerdir? Bununla birlikte sebepler o sonuçlarn sebepleri olmalar

yönünden olmakszn bilinirler. Âlemdeki ahslar (bireyleri) Allah’n

bilmesi bu menzilden örenilir.

Dünyadaki vefat ve dirili, ahirette kendinden diriliin meydana

gelecei olum ve iki ölümde de berzaha intikal, bu menzilden öreni-

lir.

Melekî ruhlarn ibadetteki mertebeleri, bu menzilden örenilir.

Genel anlamda mürik olan ve olmayan alimlerin kurtuluu, bu men-

zilden örenilir. Bu durum, Kuran’da hakknda hüküm verilmi, fakat

farkna varlmayan garip bilgidir. Kudretlinin fiili terk etmesini gerek-

tiren sebep bu menzilden örenilir. simlendirilen her ismin bilgisi, bu

menzilden örenilir. Burada dta isimlendirilenin var olmas gerek-

mez. Acaba varlk bakmndan bütün bilinenleri kuatan mertebe han-

gisidir? Bilinenin varlnn imkânsz olup olmamas birdir. Cezann

berzah olmas ve eczada berzah olan ksm bu menzilden örenilir. Bu

durumda onu yerine getirmek baka bir cezay meydana getirir. Dönü
buradan örenilir. Acaba neye racidir? Bu, öne doru yürümek de-

mektir. Nitekim öyle deriz: ‘Günün ilerleyen saatinde gün döndü.’

Hâlbuki günete bir dönü yoktur, aksine güne kendi yolundadr.

Acaba bu dönü eyadaki nesih (birinin ötekiyle ortadan kalkmas) gibi

midir? Nesih (veya bu anlamdaki dönü), hükmün bitip baka bir hü-

küm süresinin balamasdr. Yol ise birdir vc yolda yürüyende yoldan

ayrlma ve dönme hali gerçeklemez. Üfleme ve -kendi bir olsa bile-

hükitmlerinin farkll bu menzilden örenilir.

Müahede ile müahede ve teorik bilgi arasndaki fark bu menzil-

den örenilir? stidlal bu menzilden örenilir. Her bilginin adamlar-

nn olmas ve -aktarlmasa bile- her makamn bir sözünün olmas, bu

menzilden örenilir. Öyleyse söz hal demektir. Tebihi kabul etmeyeni

tebih etmeye sevk eden nedir? Yeniden yaratmann ilkinin tarznda

olmas bu menzilden örenilir. Böyle olmasayd, yeniden yaratma de-
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nilmezdi. Bir eyin zddna mahal olup olmamas bu menzilden öre-

nilir. Belirsiz olanlarn açklanmas bu menzilden örenilir.

Gece ve gündüz bu menzilden örenilir. Girdirme, dürülme ve

örtmenin onlara nispetinin anlam bu menzilden örenilir. Onlarn

yenilenmesi ve deimesi bu menzilden örenilir. Çoun birden çkar-

tlmas, bu menzilden örenilir. Böyle bir ey ancak bir ile terkip edi-

len doal terkip üzerinde dereceli bir ekilde olmakszn nasl mümkün

olmasn? Eyadaki bakalamalarn anlam nedir? Hükümler bu men-

zilden örenilir. Her hüküm yöneldii kimsede mi geçcrlidir, yoksa bir

ksm geçerli, bir ksm geçerli deil midir? Hüküm veren Allah’tr. O
halde varlkta -hakknda hüküm verilen kimse için- doru olmayan hü-

küm nasl bulunabilir? Bu meselede bir kapallk vardr. Bu kapallk

ortan varlkta bulunaca hükmünün verilmi olmasndan kaynakla-

nr. Ortak Allah’a koulduunda, öyle bir hüküm batldr, çünkü

O’nun mülkünde orta yoktur. Allah hakkndaki sözlerin çokluu, bu

menzilden örenilir. Bu durumun -ihmal deil- Hakk’n süre verme-

sinden kaynakland bu menzilden örenilir. simlendirmenin ve ter-

kinin sonuçlar bu menzilden örenilir. Aadaki beyitlerin anlam bu

menzilden örenilir:

Cehalet ölümdür onu bilmez

Bilgiyle nefesleri canl olandan gayrisi

Bir akideye balanma bilinmez

Bir fitille balan giiçlenenden gayrisi

0 hulul etmedi, sen öyle zannedersin

Böyle tahayyül eden arr kukusuz

Kimi Allah saptrrsa hiçbir rehber yol gösteremez ona

Öylesi zenginken iflas hak eden biri

Pekitirmede ortaya çkan durum, bu menzilden örenilir. ‘Allah

hakk söyler ve doru yola ulatrr
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ÜÇ YÜZYETM DOKUZUNCU BÖLÜM
Iial, Akit, kram, hanet le 'hbar' Tarzndaki Dua

Menzilinin Bilinmesi

Bu, Muhammedi bir menzildir.

Gümüten sayfalar

Cevherden ve kymetli madenden

Saygn melekler getirdi onlar

Üzerlerinde korunmu satrlar

Bize göründüklerinde

Her renkten ‘yedik’ durduk

Bir ksm nitelik ilimleri

Bir ksm kevn ilimleri

Bir ksm hal ilimleri

Bir ksm müahede ilimleri

Bir ksm vuslat söyler

Bir ksm ayrm söyler

Münezzehtir Allah ve Müteal

Benzemez hiçbir varla

O’nun varl kendisi

O'nun varl varlm deil!

Bilmelisin ki, on iki, parmakla saylan veya basit saylarn sonun-

cusudur. Parmakla saylanlar dokuz, onlu olanlar ise üç tanedir; top-

lam on ikidir. On ikiden her birinin ötekine ait olmayan bir hükmü ve

ilahi bir müahedesi vardr. Saylardan her birine ait Allah adamlarn-

dan bir adam vardr ve söz konusu saynn hükmü o adama aittir.

Bir say deildir ve bu nedenle Hz. Peygamber vitir namazn on

bir rekât olarak klard, çünkü bir say deildir. Bir say olsayd, genel



Yirmi Yedinci Sifr 123

anlamyla hem saylarda hem saylanlarda birlik bulunmazd. Bu ne-

denle Hz. Peygamber vitir namazn on bir rekât olarak klard ve her

rekât ümmetinden bir adamn yapsna karlk gelirdi. Söz konusu

adamn kalbi, o rekâtta peygamberin kalbinin suretindedir. On iki ise

on biri kendinde toplayan saydr. On ikinin makamnn sahibi ise za-

hirde ve bâtnda bütünüyle Hak’tr. O bilir, kendisi ise büinmez. O, ilk

birdir, çünkü saylarn ilki ikidir. On ikiye ulatnda, on iki senin

ulatn on bir saydr. Çünkü ilk bir, say deildir. On iki ise ilk bir

sayesinde meydana gelebüir. Hâlbuki o say deildir ve bu hüküm

kendisine aittir. O halde ilk ‘bir on ikidedir, fakat o deildir.’ Nitekim

ayn kalpta öyle dersin: ‘Sen ve sen olmayan!’

Bu on iki adam, marifet hâzinelerini ortaya çkartanlardr. Onlar,

âlemin suretlerinde gizlenmi hâzinelerdir. O halde âlem, âlemdeki

suretlerin bilgisine sahipken o insanlar suretlerin içerdii eylerin bilgi-

sine sahiptir. Hazine suretlerdeki hâzinelerdir. Böylece hâzineyi ‘ilk bir

(vahid-i evvel)’ vastasyla ortaya çkartrlar. Onlar tevhidi ve ibadeti en

iyi bilenlerdir. Allah ile sürekli münacat, onlarn halidir. Söz konusu

zatî münacat, birin tüm saylara elik etmesi gibi, onlara elik eder. Bu

durum ‘O sizinle beraberdir, nerede olursanz olun’
162

ayetinde zikredilir.

Yani sizin birin dnda belli bir varlnz yoktur! O halde bir saysyla

bütün saylar dta var olur. Bu yönüyle bir, saylar gösteren ve gizle-

yendir. Bu birin remzi Eliftir. Çünkü onun görünmek amacyla say-

larda ve basamaklaryla ilikisi ve ülfeti elif vastasyla gerçeklemitir.

Bu yönüyle o, ilk ve sondur (evvel ve âhir): Bir kendisiyle çarpldn-

da, çarpmdan kendisi çkar. Bir hangi sayyla çarplrsa çarplsn, o

sayda artma ve katlanma gerçeklemez, çünkü herhangi bir sayyla biri

çarptnda, onu gerçekte o saynn birliiyle çarpmsn ve bu nedenle

sayda ilave olmamtr. Çünkü bir kendiliinde art veya çarpld

eyde bir art kabul etmez ve dolaysyla artma olmaz. Bir bulunduu

her yerde birdir! Bir ile yüz bini çarpsan yüz bin, bir ile ikiyi çarpsan

iki, bir ile onu çarpsan on dersin. Bir ile çarplan sayda art olmaz.

Çünkü bir, herhangi bir eye yerlemeyecek veya herhangi bir eyin

ona yerlemeyecei bir makama sahiptir; saynn tam say veya kesirli

olmas birdir. Binaenaleyh bir, hakikatleri -kendilerinde bakalama
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olmakszn- olduklar hal üzere brakr. Çünkü hakikatler deiseydi bir

de deimi olurdu. Hakk’n kendinde bakalamas gibi hakikatlerin

bakalamas da imkânszdr. Bakalama olsayd, ne Hakk’a ne yaratk-

lara dair bilgi sahip olabilirdik. Hakikatlerin asla bakalamayaca sa-

bittir. Bu nedenle herhangi bir eye itimat mümkün olmutur ve söz

konusu itimat ‘bilgi’ denilen eydir.

imdi Hz. Peygamberin vitir namaz klmasndan (bilgileri) orta-

ya çkan on bir kiiden her bir adam zikredelim! Daha doru bir ifa-

deyle onlarn saysnn on bir obuas, Hz. Peygamberin zahir suretle

on bir rekât klmasn gerektirmitir. Bununla birlikte söz konusu su-

retler, bâtnda Hz. Pcygamber’dcn meydana gelmitir, çünkü o pey-

gamberken Âdem (as.) henüz su ve toprak arasndayd. Hz. Peygam-

ber bu nitelikte olduu için, onlar (vasta olarak) var etmi, bedeniyle

âlemde zuhur ettiinde o manevi suretler kendisine elik etmiti. Böy-

lece söz konusu suretler Hz. Peygamberin bedenini gayb âlemine mü-

nasip olmas için (namaz için) ayaa kaldrm, on bir rekât vitir ile

zahirine hâkim olmu, Hz. Peygamber de onlar birlemi (vitir yap-

m), böylece o suretler peygamberin birlii olmulardr. Öyleyse bu

manevi suretler, Hz. Peygamber üzerinde hem hakim ve hem onun

hükmü altnda bulunan eylerdir. Onlar Hz. Peygamber’den meydana

gelmi, onda ortaya çkm, lu farkl açdan da onda hüküm vermiler-

dir.

Onlardan birisi, Jik rekâtn suretidir. Ondan Allah adamlarndan

bir adam meydana gelmitir ve nitelii balemndan -yoksa onun ad

deildir- kendisine Abdülkebir (el-Kebirln kulu) denilir. Bu adam,

makul ve ruhanî yaratl sahibidir. Bedene girdiinde, kendisiyle ça-

rld nitelii itibaryla insan suretindedir. Ayn durum on iki suretteki

her bir adam için böyledir.

Bilmelisin ki ilahi isimlerde, daha üst ve daha yüce eklinde ifade

edilen bir derecelenme vardr. Mürikler kendilerini knamak için ‘eall

hu bel’ yani ‘cn üstün olan hubeldir’ dediklerinde Hz. Peygamber onla-

ra karlk sahabesine ‘siz de söyleyin’ demi, sahabe ‘Ey Allah’n pey-

gamberi! Ne söyleyelim’ dediklerinde, öyle buyurmutur: ‘Aliahu a’la

ve eceli’ yani ‘Allah en üstün ve en yücedir.’ Mürikler bu ifadeyi kabul



Yirmi Yedinci Sifr 125

edebiliyorlard, çünkü onlar
‘

bizi Allah’a daha çok yaklatrsnlar diye

onlara ibadet ediyoruz'
163

diyorlard. Allah onlara göre daha üstün, daha

yüce olandr! Mürikler peygamberi ilahlara taparak yaklamak istedik-

leri Allah’tan gelen bir peygamber olduu hususunda tasdik etmi olsa-

lard, onlar ilah diye isimlendirmezlerdi. Onlar ilahlar ibadet ettikleri

eyler olmalar hasebiyle ‘ilah’ saymlard. Çünkü ilah ibadet edilen

(mabud), ‘ilahet’ ise ibadet demektir. Bir rivayette ‘Seni ve âlihete’ni

terk ederler'
164

ayetindeki ‘âlihe’ kelimesi ibadet eklinde okunmutur.

‘Alihe’
165 dediinde öyle der: ‘Kendilerine ibadet ettiimiz mabudlar!’

Mürikler ilahl ibadet ettikleri eylere nispet etmiken Allah’a daha

kâmil vc -kendilerine göre- daha yüce bir ekilde nispet etmilerdi. Bu

durum, onlarn (ayette belirtilen) bu itiraflarndan anlalr. Hz. Pey-

gamber de b nedenle mübalaa kipiyle ‘daha yüce’ demitir. Yani

‘Allahu ekber’ (bu ayetten anlald üzere) sizin sözünüz ve inanc-

nzdr. Bu nedenle namazdaki tekbirde ‘Allahu ekber’ lafz üstünlük

bildiren kiple gelmitir. Yoksa talar ‘daha üstün’ deildir veya yontup

ilahlk nispet ettikleri eyler veya yldz ve benzeri eyler üstün deildir.

Üstünlük varlkta deil, münasebette gerçeklemitir, çünkü varlklar

arasnda üstünlük yoktur. Baka bir ifadeyle kul ile efendi, rab ile

merbub arasnda, yaratan ile yaratlan arasnda bir derecelenme yoktur.

Bu suretin yaratl hakknda ima ettiimiz meseleyi hakkal-yakîn bir

ekilde anlam olsayd, cezalandrmann ardndan mürikin varaca

yeri de anlardn.

Vitirde kinci Rekâtn Sureti

Bu suretten Allah adamlarndan biri yaratlr ve kendisine

Abdulmücib denilir.

Bilmelisin ki, icabet, istein ve sualin neticesi ve fer’idir. Bu kii,

sual ve duasyla efendisine tesir ettii gibi efendi Hakk’n kula karlk

vermesini salar. Çünkü Allah -peygamberinin diliyle- kulu kendisini

raz ettiinde raz olmak, öfkelendirdiinde öfkelenmek özelliiyle

kendisini nitelemitir. Kul Allah’ kzdrr, Allah da kzar, Kul Allah’

güldürür, Allah da güler! Böyle ifadeler Kitap ve Sünnette yer alr. Al-

lah Teâlâ kendisine icabet etsin diye kulda istei yaratr, kendine kzsn
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diye Hakk’ kzdran fiili yaratr. Bu durum, iin dairevi bir ekilde, kul

• ile Allah arasnda döndüünü öretir. Dairenin sonu balangca varr

ve böylece sondaki baa yönelmi olur. Bu sayede Allah Evvel ve Ahir

olur (lk ve Son). Hal böyle iken, gerçekte O’nu ancak kendisi raz

ederken yine kendi kzdrr. Çünkü Allah bakasnn etkisinde olama-

yacak kadar münezzeh ve mütealdir. Bunu anlamalsn!

Allah’n âlemdeki yegâne hükmü, zikrettiimizdir. Baknz! Allah

Teâlâ öyle buyurur: ‘Sizin için fari kalacaz .'
166

Allah’n yegâne me-

guliyeti biziz. Allah bizden bizim için fari kalacaktr. Biz yok olsay-

dk, O yine olurdu. Hâlbuki hem varlk hem takdir bakmndan öyle

olmamtr. Gerçek ancak böyle örenilir. Veya biz olmasaydk, izafet-

ler ortadan kalkard. Hâlbuki öyle olmamtr. Çünkü onlar, kendileri

nedeniyle, izafettirler. Dolaysyla Rab ancak göreli ve izafeli olarak

bilinebilir. Bu nedenle Rab ismi Kuran’da tamlama yaplmadan gel-

memitir. Bununla birlikte bu ismin tamlama yapld eyin kendisi

deiebilir. Bu balamda Rab ismi zamir isimlerine, bazen varlklara,

bazen hallere izafe edilir. Rabbini böyle tanmamsan, kesinlikle O’nu

tanmamsn demektir. Aldn taksimiyle Hakk’ ancak ‘kendisi nede-

niyle varl zorunlu olann hükmü böylcdir’ diye bilirsin. Acaba varl-

zorunlu olan var mdr, yok mudur? Bnu ancak, kendi varlnla

örenebilirsin. O halde Allah’ ancak kendinle tanyabilirsin. Binaena-

leyh Allah' bilmen kendini bilmene bal olmaldr. Varln isen

O’nun varlna baldr. Onun rabbin olduunu bilmen ise kendini

bilmene baldr. Varlkta asl olan O’dur, sen ise varlkta fersin. Buna

mukabil O’nu bilmede asl olan sen, bilgide fer’ olan O’dur.

Vitirde Üçüncü Rekâtn Sureti

Bu suretten Allah adamlarndan Abdülhamid denilen birisi yara-

tlmtr.

Bilmelisin ki, Allah’a övgü iki tarzda yaplr; mutlak ve snrl öv-

gü! Mutlak övgü acizlikle birlikte olabilir. Misal olarak Hz. Peygam-

ber’in ‘Seni övmeyi baaramam. Sen kendini övdüün gibisin’ hadisin-

de geçen ifadeyi verebiliriz. air öyle der:
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Bizim övgümüzün üzerinde kalrsn
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Herhangi bir yaratlmn Allah’a layk övgüyü tam olarak bilmesi,

mümkün deildir. Çünkü bütün mümkünlerin varla girmesi müm-

kün deildir ve her mümkünün Allah’a bakan özel bir yönü vardr.

Allah o mümkünü bu özel yönden var ettii gibi o mümkün de Allah’

bu özel yönden bilir ve -sadece özel yön sahibinin bildii övgüyle- Al-

lah’ yine o yönden över. Baka birisinin o övgüyü bilmesi mümkün

olmad gibi lafz ve iarede onu ifade etmesi de mümkün deildir.

Allah’ var olan ve olacak her dille övmekle gerçekleen mutlak övgü

bu demektir. Bu nedenle ‘subhanallahi adedi halkihi’, yani ‘yarattklar

saysnca Allah’ tenzih ederim’ diyenin sevabnn varlkta gerçekleme-

si düünülemez. Fakat onun sevab, hal be hal sonsuza kadar sürekli

yaratlr. Bu nedenle eriat kulun bu ifadeyi üç kez söylemesini emret-

mitir ve bu sayede duyulur sevap, hayalî sevap ve manevi sevap ger-

çekleirken kul da duyu, hayal ve akl bakmndan nimetlendirilir. Ni-

tekim kendisi de hamdi duyu, hayal ve akl bakmndan zikretmi ol-

duu kadar ayn zamanda duyu, hayal ve akl bakmndan ibadet et-

mitir. Kul bu ekilde ilahi kelimeleri veya Ar’n tartabilecei saydaki

kelimeleri zikreder, çünkü Ar tanm itibaryla bütün âlemdir. Ayn
ekilde, ‘cennet ehlinin ve cehennem ehlinin fiilleri hakknda nefsinin

raz olduu miktarca’ demesi de öyledir. Çünkü onlar, ancak Hakk’

raz eden ilerde tasarrufta bulunur ve o ii yaparlar. Bunun nedeni

bulunduklar yerin -dünya ve yükümlülük yerinden farkl olarak- böyle

yapmalarn gerektirmesidir. Buna mukabil dünya hayatnda Allah’

raz eden ve kzdran ileri yaparlard. Allah atei kzdklarnn diyan

yapmtr. Dolaysyla ate ehli olanlarn dünya hayatnda Allah’ kzd-

ran ileri yapmalar kaçuulmazdr. Ate diyarna yerleip oray doldur-

duklarnda, sadece Allah’ raz eden ileri yaparlar ve bu nedenle ate

ehlinin varaca yer de, her eyi kuatm olan Allah’n rahmetidir. Bu-

nunla birlikte oras bedbahtlk diyardr. Bu hüküm devam eder, nite-

kim peygamberlik görevi biten ve görevini tamamlayp Allah’a dönen

peygamberin de ‘Allah’n peygamberi’ olduunu söyleriz. Hâlbuki o

esnada peygamber deildir. te bunun gibi bedbahtlk diyar hakknda
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da ehli hakknda bedbahtlk hükmü ortadan kalkm olsa bile ‘bedbaht-

lk diyar’ demeyi sürdürürüz.

Mukayyet, yani snrl övgüye gelirsek, filozoflar Allah’ tenzih ni-

teliiyle (överek) snrlamlardr. Allah’ ‘fiil’ fiil sfatyla överken, cü-

zilik hükmü vermemiler, tümellik veya asalet anlamyla O’nu nitele-

milerdir. Filozoflarn (hâkimler) dndakiler ise Allah’a yönelik övgü-

yü, fiil ve tenzih sfatyla birlikte snrlamlardr. Bunlar, kâmillerdir;

çünkü onlar, bildikleri hususta hâkimlere ortak olmuken onlarn bil-

medii meseleleri bu övgüye eklemilerdir. Filozoflar kâmillerin bildii

ilave konuyu himmet eksiklii nedeniyle örenememilerdir. Söz ko-

nusu eksiklik, kendilerindeki kukudan kaynaklanm, bu kuku ise Al-

lah’tan sadece birin ortaya çkabilecei (Bir’den bir çkar) eklinde hü-

küm vermelerini salamtr. Onlara göre Allah Teâlâ’nn kitabnda

kendini niteledii niteliklere sahip olmas mümkün deildir. Çünkü o

filozoflara göre, gerçek olduu üzere ve keif sahipleri, mutlak iman

sahipleri ve akl yönünden (vahyi ve nübüvveti) kabul eden baz ke-

lamclarn inand ekilde, (Allah katndan) indirilmi bir kitabn ol-

mas veya ‘peygamber’ denilen bir ahsn gönderilmesi söz konusu de-

ildir.

Kukusuz nebevî-vitir rekâtlarnn sureüerinden (meydana gelen

adamlar ve onlarn özellikleri) âleme yaylmtr. Bu yaylma Hz.

Âdem su. ve toprak arasndayken Hz. Muhammcd’in ‘peygamber’ ol-

masyla alam, kyamete kadar sürecektir.

Vitirde Dördüncü Rekâtn Sureti

Bu suretten Allah adamlarndan Abdurrahman denilen biri mey-

dana gelir.

Bilmelisin ki, Allah birbirlerine merhamet ersinler diye kullarnda

var ettii ilahi rahmeti zatî rahmetten yaratmtr; zatî rahmet vasta-

syla ise Allah bilinmek istediinde âlemi onunla yaratm, onunla ken-

dine ‘rahmeti yazmtr.’ Hakk’n üzerine yazlm rahmet zatî rahme-

tin edilgeniyken (münfail) ihsan rahmeti her eyi kuatan rahmettir. O
halde bir eyin kendisine merhametine zatî rahmet imdat eder ve ona
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bakar; kendine merhamet eden herkesin müahedesi bu rahmette ger-

çekleir. Çünkü Allah kendini sevmek ile sevdiklerine kavumay id-

detle özlemekle nitelenmitir. Allah sevdiklerine ancak bu rahmet sahi-

binin kendini müahede ettii rahmet vastasyla kavuur. Bu rahmet

Allah’n kendi üzerine yazd ve zatî veya ihsan rahmetinde müahe-

desi bulunmayan rahmettir. Kendine kötülük yapana yaplan rahmet

ile ilahi ihsann veya ilahi cömertliin geniliinin gerektirdii rahme-

tin müahedesi ise ihsan rahmetinde gerçekleir. Bu rahmet blis’in

bile umuda kaplmasn salayan rahmettir. Onun aasnda olanlarn

ise yazlm rahmet veya zati rahmete dair müahedeleri yoktur. Bu

sayede Allah ve Rahman isimleri dier bütün isimlerden farkldr. Bü-

tün isimler Allah’a aittir. Bütün isimler, Rahman ve Allah ismine delil-

dir, fakat insanlarn çou farknda deildir.

Allah ehlinden kimsenin bu taksime göre rahmetin üçe ayrldna

dikkat çektiini görmedim. Bu taksim, gerçekte olduu gibi, bilinme-

yen bir taksimdir. Biz onu keiften örendik. Arkadalarmzn niçin

bu taksimi ifade etmediklerini bilmiyorum. Fakat zannederim ki Allah

onlara b taksimi kefettirmitir. Bu konuyla ügili nebevi haberlere

gelirsek, kukusuz peygamberler gözle görerek bu meseleyi örenmi,

biz de onlarn kandillerinin nurundan bu bilgileri örenmiizdir. Çün-

kü Allah bizi kendisine ve peygambere uymakla rzklandrmtr. Al-

lah’a uymak ‘0 sizinle beraberdir, nerede olursanz olun’
167

ayetinde dile

getirilir. Allah her nerede olursa olsun bu beraberlikte kuluna tabidir.

Biz de her nerede zuhur ederse hüküm bakmndan Allah’a tabi oluruz.

Biz dururuz ve Allah’n bir emri izhar etmesini bekleriz. Sonra o emrin

izhar ettii hükme uyar ve insanlarn genelinin nezdinde hükme aykr

davranmayz. Mesela bilinmeyen bir surette tecelli ettiinde Hakk’

bilmek yerine susmamz bundan kaynaklanr. Hâlbuki biz O’nu bu

surette de biliriz. Her iki durumda da Hak tecelliyle ve inkâr hükmüy-

le öne geçen iken biz susarak O’na tabiyiz. Bununla birlikte (bilinme-

dik bir surette tecelli ettiinde) inkâr etmeyiz veya kjbul etmeyiz: te
Hakk’a uym^k bu demektir.

Allah’n bize ihsan ettii peygambere uymaya gelirsek, bu durum,
‘
Allah’n peygamberinde sizin için güzel örnek vardr’

168
ayetinde zikredi-
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lir. Cemaate namaz kldrrken peygamber bize uymu, bizi dikkate

almtr. Namazda zayf, hasta, ihtiyaç sahipleri bulunabilir diye pey-

gamber onlara göre namaz kldrmtr. Öyleyse peygamber hem uyan

hem uyulandr! Sonra namaz kldrrken en zayf dikkate alarak namaz

kldrmamz bize emretti. Böylece zikrettiimiz hususta Rahman’a

tabi olduk. Öyleyse biz tabi olanlarz. Rahman da hakikatlerimizin

verdii ihtiyaç ve yoksunluk nedeniyle bize tabidir. Böylece Rahman

üzerinde bulunduumuz durumla paralel olarak bize davranr. Bu du-

rumda biz tabi olunanlarz. Kullarda efendilik hakikatlerinin neyi ver-

diine ve kulluk ve ibadet hakikatlerinin efendilikte neyi ortaya çkar-

dna bakmalsn! Bu adam âlemde bu nitelikteki insandr. Dördüncü

rekât vastasyla dört ilahi ismin hükümleri ortaya çkt gibi doal

yaratlta doann hükümleri ortaya çkar. Unsurlarn hükümleri ise

bu üç rahmetin kendilerine ait olduu üç türeyende de (müvelledat-

selase), hayvani, yaratlta ise karmlarn (ahlât) hükümleri ortaya

çkar. Bu adam, bütün bunlarn üzerinde egemendir.

Vitir Namaznn Beinci Rekâtnn Sureti

Bu suretten ise Allah adamlarndan Abdulmu’ti (verenin kulu) de-

nilen bir adam yaratlmtr.

Bazen bu kiinin verii vehbî olabilir. Bu durumda veren

Abdulvehhab’dr. Bazen nimet vermek amacyla verir. Bu durumda

Abdulmün'im’dir. Bazen kerem eklinde olabilir. Bu durumda veren,

Abdülkerim’dir. Bazen onun verii cömertlik eklindedir. Bu durumda

veren Abdülcevad’dr. Bazen verii seha tarzndadr. Bu durumda

Abdulmukît ve Abdussahi’dir. Bazen iar tarznda verir. Bu durumda

veren Abdülgani olur. Vermenin bu tarz, verilerin en kapal ve anla-

lmas en güç olandr. Hatta bizim dmzdakiler onu (Allah hakkn-

da) imkânsz saymtr. lahi mertebe hakknda bu verme tarzn kabul

eden görmediimiz gibi el-Gani’nin manasn bilenden baka kimsenin

onu kabul etmediini gördük. öyle ki: Sahih bir rivayette belirtildii-

ne göre kul, hüviyeti itibaryla Hakk'n onun bütün güçleri olduu bir

makama ulaabilir. Bu durum ‘Ben onun duymas, görmesi ve eli olu-

rum’ hadisinde belirtilir. Bunun dndaki organ ve güçler de zikredilir.
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Allah zat gerei müstanidir ve müstanilik kendinden kaybolmaya-

cak (zatî) bir niteliktir. Kul bu makama yerletiinde, hiç kukusuz,

Allah kendinden ve her eyden müstanilik niteliini de ona verir.

Çünkü O’nun hüviyeti, kulun güçlerinin yerini almtr. Bu durum,

vermenin ksmlar arasnda îsar (muhtaç olunan bakasna vermek)

için geçerli olabilir. Bu durumda Allah, hüviyetine mahsus bir hususta

kulunu ‘tercih etmi’ ve öyle demitir: ‘htiyaçlar olsa bile, onlar ken-

dilerine tercih ederler .*
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Ki ‘bile’ demeye gerek olmadan onlara muh-

taçtrlar. ‘ar’ tarznda, yani muhtaç olduu halde vermek, verene dö-

nen ilave bir üstünlük ve ihsan demektir. Bu nedenle Allah ‘iar’ tar-

znda vermeye daha uygun iken kulun hakknda bu verme tarz daha

yetkin bir davrantr. Burada ehline imayla anlatlabilecek baka türlü

açklanmas mümkün olmayan sr ilimleri vardr. Ehline ima etmek ise

bu srlara ulamak için onlar cesaretlendirmek amac tar. Ehli o srla-

r kabul karsnda korku içindeyken, onlarla nasl nitelensinler ki? Di-

er isimler daha kolay anlalr.

Vitir Namaznn Altnc Rekâtnn Sureti

Bu suretten Allah adamlarndan Abdülmümin denilen birisi yara-

tlr.

Bilmelisin ki, iman ilahi bir niteliktir. Bu yönüyle iman, herhangi

bir iddiacnn iddia ettii bir hususun doruluuna bütün delillerin

delalet etmesiyle ortaya çkar. Burada gerçekte delil olmas itibaryla

herhangi bir art belirtilmeksizin bütün deliller kast edilmitir. Mesela

delil duyulur bir delil ise, duyu ona öyle ahidik eder. ddiann doru-

luuyla hüküm veren de zorunlu bilgi vermi olur. Bu zorunlu bilgi,

iddiacnn iddiasnn doruluu hakknda delilin ta kendisidir. Öyleyse

bu delilleri ortaya koyan kimse iddia sahibini dorulayandr (iman

eden). Bir kimse onu dorulayp herhangi birinin nefsinde bilgi mey-

dana geldiinde, delilin meydana geldii ahs iddia sahibini dorula-

m, tasdik ise kevne dörjnya olur. Yani Hak'ta olduu gibi yaratklar-

da ortaya çkm demektir. Böylece iddia sahibi iki dorulayan arasn-

da snrlanr; hangi yöne yönelirse, iddiasyla getirmi olduu hükmü

tasdik edeni bulur. Bu hal ona iki uçtan gerçekleecek yalanlamaya kar-
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bir güvence verir, Kevni (olu) inkâr ederse, kendiliinde iddiacnn

doruluundan emindir. Kastedilen doruluu hakknda bilginin ger-

çeklemesidir.

Bu rekâtn suretiyle birlikte insan ve cinlerin bâtnlarna tasdik

(duygusu) yaylmtr. Bu durum iin bâtnnda söz konusu rekâtn

Hz. Peygamber’den meydana gelmesinden itibaren gerçekleir. Çünkü
A

Hz. Peygamber Adem su ile toprak arasndayken peygamberdi. Dola-

ysyla bu rekâtn ortaya çkard tasdik, bütün tasdik edenlerde mü-

cerret bir ruh olarak sirayet eder. Ta ki Hz. Peygamber o rekât bede-

niyle klp o suret bedenlenir. Bu ruh Hz. Peygamber’in fiilinden be-

densel bir suret giyer, çünkü o, duyulur hareketlerden oluur. Böylece

o suretin yaplmas, bize göre, iki sureti bir araya getirmekten daha

güçlü olur. Nitekim onun tesiri de bedenin zuhur etmesiyle birlikte

gerçekleen gönderilme vaktinde daha güçlüdür. Çünkü Hz. Peygam-

ber Âdem su ile toprak arasndayken peygamberdi. Onun geliiyle bir-

likte bütün eriatlar hükümlerini kaybetmitir ve herhangi bir eriatn

hükmü geride kalmamtr. Bunun istisnas, herhangi bir eriat olmas

bakmndan deil, sadece kendi eriat olmas itibaryla, Hz. Peygam-

ber’in braktklardr.

Vitirde Yedinci Rekâtn Sureti

Bu suretten ‘Abdürrahim’ adl Allah adamlarndan biri var olur.

Bilmelisin ki, hükmünü izhar edebilecek ekilde kadirde (güç yeti-

ren) bulunan rahmet, bulunduu kimseye ac bir azap olarak döner.

Çünkü rahmet zat gerei rahmet edilene ulamak ve etkisini bilfiil on-

da izhar etmek ister. Rahmeti uygulama gücüne sahip kimsede bulun-

duunda iki neticesi ortaya çkar: Birincisi rahmet edendeki eseridir.

Bu eser, rahmet edilene ulamakla ortadan kaybolan acdr. Bu du-

rumda rahim (merhamet eden), rahmeti icra etme kudretine sahip ol-

mas itibaryla, merhamet ederek merhamete mazhar olan kimsedir.

Rahmetin ulat kimse de bu rahmet ve rahmet edenin onu icra et-

mesiyle merhamet görmütür. Öyleyse rahmetin o kimsedeki eseri iki

yönden ortaya çkar: Birinci eser, rahimin rahmetinin merhuma (mer-

hamet edilen) ilimesine yol açan durumun kalkmasdr. Öyleyse sahibi
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kendisini icra etme ve uygulama gücüne sahip olmadkça, her rahmet,

nimet deildir. Baka bir ifadeyle rahmet sahibinde bazen azap sure-

tinde ortaya çkarken bazen nimet suretinde ortaya çkar. Rahmetin

azap suretinde ortaya çkmas, sahibinin kendisini uygulama gücünden

mahrum olmas durumundadr. Buna mukabil uygulama gücüne sa-

hipken rahmet hem rahmet eden hem edilende nimet suretinde ortaya

çkar. O halde rahmet, birbirine zt iki sureti kabul etmitir. Bu du-

rum, rahmetin elem ve azap meydana getirmesi itibaryla garip durum-

lardan birisidir. Rahmet rahmeti uygulama gücünden yoksun o kiide

bulunmasayd, ac çekmekle nitelenmeyecekti.

Sonra bu meselede daha garip bir durum vardr, öyle ki: Rahmeti

uygulama gücüne sahip kimsenin önünde bir engel olabilir. Böyle bir

durumda kii naho bulmann acsn yaar. Bu durum, rahmeti icra

etme gücüne sahip olmas bakmndan o engelin yol açt bir hükmü-

dür.

Bu mesele, Allah hakkndaki bilgilerde en çetin meselelerden biri-

dir. Hükmü ise nebevi haberlerde Allah Teâlâ’nn kendinden bildirir-

ken buyurduu u kutsi hadiste ortaya çkar: ‘Mümin kulumun cann

alrkenki tereddüdün dnda yaptm hiçbir ite tereddüt gösterme-

dim. O ölümü kerih görür, ben gecikmesini! Hâlbuki bana kavumas

gerekir.’ Ölümün kaçnlmaz olmas kendisine ölümü kerih ve naho

göstermektedir. Burada Allah Teâlâ’ya kavumann ölümle gerçeklee-

cei ortaya çkmaktadr. Ölüm salt duyudan çkarak k uykuda gördü-

ümüz ekilde müterek duyuya çkmaktr, çünkü uyku, ölüm türle-

rindendir. Baka bir ifadeyle uyku duyu âleminden çekilmek ve hayal

âlemine ve ortak duyu âlemine geçmek ve intikal etmek demektir.

Uyuyan uykusunda -ölü ölümden sonra gördüü gibi- rabbini görür.

Bununla birlikte ölünün görmesinin ve rabbine kavumasnn geri dö-

nüü yoktur. Uyuyan ise belli bir süreye kadar geri döndürülerek uy-

kusundan uyanr. Kavuma uykudan deil de, fenadan gerçekleir ve

sonra beka haline döndürülürse, böyle birinin hükmü kyamette dirilti-

lip artk önünde perdesi olmayan ölünün durumu gibidir. Uyuyan in-

san ile fani olan insan arasndaki fark budur. Bu nedenle Anr b. Os-
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man el-Mekkî ariflerin niteliinden söz ederken öyle der: ‘Onlar bu-

gün nasl iseler, yarn -Allah’n izniyle- yine öyle olacaklardr.’

Binaenaleyh rahmetin hükmünden daha garip bir ey yoktur. Ba-

knz! Doktor kangren olmu birine kar merhamet duyar. Fakat ona

ac çektirmeden rahmeti ona ulatramaz. Doktor hastaya duyduu
merhamet ölçüünce onu uygulama imkân bulamad durumda ac

duyacaktr. Hastaya merhameti olmasayd, o acy duymazd. Baknz!

iyileen insan elem ve ac deil, haz bulmaktadr. Zikrettiim bu mese-

leyi Allah hakkndaki bilgide düünmelisin! Ben Hakk’ sahih bir keif

ve sarih bir müahedede görmütüm. Hz. Peygamber beraberdi. Allah

Teâlâ ilallk iddiasnda bulunduu için Deccal’in öldürülmesini em-

retmiti. Bununla beraber alyor ve iddias nedeniyle cezalandrlma-

sna karlk mazeret beyan ediyor, bu konuda elinden bir ey gelmi-

yordu. Bu alamak, bir engel nedeniyle merhametini uygulama imkâ-

nndan mahrum rahmet sahibinin içindeki acmn benzeriydi. lahi bil-

gide bundan daha büyük bir hayret yoktur; büyük olmasayd, Hak

kendini tereddüt etmek özelliiyle nitelemezdi. Tereddüt hayret de-

mektir! Anlaynz.

Vitir Namaznn Sekizinci Rekâtnn Sureti

Bu suretten Allah adamalarndan Abdülmelik denilen bir adam ya-

ratlr.

Bilmelisin ki, ‘mülk’ denilen hakikati var eden mülk ile kul da nite-

lenir Hak da nitelenir. Fakat Hakk’n o isimle nitelenmesi yaratlmn

nitelenmesi gibi deildir. Yaratlm olan, mudak anlamda mülk iken

Hak ‘mülkün mülküdür’, yoksa mudak anlamda bir mülk deildir.

Flak, kulluu tam ortaya çkmadkça kulun mülkü olmaz. Bu makama

erdiinde ise kul sahibi olan Mclik’in -ki Allah’tr- mülkü olduunu

tam olarak örenir. Böyle söylememizin nedeni, Allah hakknda nazari

(bilgi sahibi) bir grubun O’nun cüzîleri tam olarak bilmediini ileri

sürmü olmalardr. Allah Teâlâ onlara göre tikeli (cüz) de içeren tü-

meli (küll) bilir. Keif ve vecd ehli olan hakikat ehli öyle düünmez.

Bu nedenle hem Melik hem mülk ad Allah’ndr. Baka bir ifadeyle bu

nitelik, aklclarn onu kabul etmemesi nedeniyle, Hak’tan ‘zorla ve
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iddetten
5 zuhur etmitir. Çünkü akllar Allah hakknda görü birliine

varmaynca, tartma ve görü ayrlklar ortaya çkm, Hak da iddet

sahibi olarak mülkü kendine tahsis etmitir. Arif kul da Hakk’ kendine

‘mülk’ yapmtr, yani itirazclarn varl nedeniyle (Hakk’) iddede

‘mülk’ yapm ve O’na ‘mülkün mülkü5 demi, bu sayede Hakk’n

‘mülkün mülkü5 olmasyla yaratlmn Allah’n mülkü olmasn ayrt

etmitir. Yaratlm O’nun mülkü iken Allah’a kulluk etmekle nitelen-

miken Hak ‘mülkün mülkü’ olmakla nitelenmi, fakat kulluk etmekle

nitelenmemitir. Gerçi Hak’ta -daha önce söylediimiz üzere- yaratl-

mlarn tesiri vardr, fakat yine de O ‘kulluk’ ile nitelenmez. Çünkü

Hakk’n mülkün mülkü olmas, zelil olmasndan kaynaklanmaz. Çünkü

Allah Teâlâ bu tesirin asl sebebidir. O halde O’na dönen ey, kendin-

den meydana gelendir. Yaratlmlar ise öyle deildir; çünkü onlara

kendilerinden olanlar gibi daha önce onlarda bulunmamken Hak’tan

meydana gelen eyler döner. Bunu bilmelisin!

Vitir Namaznn Dokuzuncu Rekâtnn Sureti

Bu suretten Allah adamlarndan Abdülhadi denilen birisi yaratl-

mtr

.

Bilmelisin ki, hidayet ‘Kimi Allah saptrrsa, ona hidayet edecek yok-

tur"
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ayetine göre ilahi bir eser iken
‘Her kavmin hidayet edeni vardr’

171

ayetinde belirtildiine göre yaratlmtan meydana gelen bir eserdir.

kinci ayetin anlam, birinciye döner, çünkü yaratlm rehber ve hida-

yetçi, Allah katndan gelen bir peygamber olabilir. Peygamber hidayet

eden deil, tebligcidir. Baka bir ifadeyle peygamber imana ulatrmaz,

açklar ve yol gösterir. Allah Teâlâ peygamberlerin görevi olan açkla-

ma ve kendilerine vacip kld izah hususunda.öyle der:
‘nsanlara

indirileni onlara açklaman için...’
172

Tevfik, yani imana ulatrmak de-

mek olan hidayet hakknda da öyle der: ‘Onlar hidayete ulatrmak

senin iin deildir.’
17*

Yani onlara getirip sana açklaman emrettiin

vahyi kabullerini salamak senin görevin deildir. ‘Fakat Allah hidayet

eder
’174 Yani dilediklerine iman etmeyi nasip eder. ‘O hidayete ulaanla-

r eni iyi bilendir.’
17 *

Yani bu tevfki kabul edecek kimseleri bilir. Çünkü

öyle biri, Allah’n yaratn özel bir mizaçtadr. Bu hidayet edenler ise
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açklama ve beyann rehberleridir, yoksa ‘tevfk rehberleri’ deillerdir.

Hâdi olan Allah ise hem açklar hem tevfk nasip eder. Buna mukabil

yaratlm hidayctçi, sadece açklamakla yükümlüdür.

Bunu söyledik ve bu konuda birtakm deliller getirdik. Bunun ne-

deni, hakikaderden bihaber olan baz kimselerin öyle bir zana sahip

olmalardr: Onlara göre kul Allah’tan tebli ettii hususlar açklarken

dürüst davrandnda, onun nasihati dinleyenlerin nefislerine etki eder.

Hâlbuki gerçek onlarn zannettii gibi deildir. Çünkü Allah’a pey-

gamberlerden daha yakn, O’ndan aktarrken daha doru sözlü, Allah

katndan getirdikleri hususlar kabulde daha sevgili gelen kimse yoktur.

Bununla beraber bütün dinleyenler onlarn sözlerini kabul etmemitir.

Hatta doru sözlü peygamber tebliini yaparken ‘onlarn sadece kaçma-

larm artrd.’
176 Demek ki, Hz. Nuh’un daveti, insanlarn hepsini amil

deildi. Bu himmeti kesin bir ekilde bilmemize ramen, himmetin

çarlanda ayn etkiye sahip olmadn anladk. Dinleyenler arasndan

vahyi kabul edenler, mübelliin, yani davetçinin himmetinin etkisiyle

deil, Allah’n onun yaratlna ihsan ettii mizaç nedeniyle kabul et-

mitir. Peygamberin bildirdii o ve benzeri vahyi kabul etmeyi gerekti-

ren özel mizac sadece kendilerini bu mizaca göre yaratan Allah bilebi-

lir. Bu durum ‘O hidayet edenleri en iyi bilendir
’177

ayetinde zikredilir.

Bir davetçinin Allah’a çard bir mecliste bulunup onun sözünün

sana etkisini görmediinde, ‘Bu durum davetçinin dürüst olmayn-

dandr’ deme! Eksiklik endendir ve senin zatndan kaynaklanmtr.

Çünkü Allah seni o esnada söyleneni kabul etme özelliinde yaratma-

mtr. nsafl olan hatrlatc-davetçinin getirdiini düünür; söyledik-

leri doru olduu halde onlar kabul etmemise, eksikliin kesinlikle -

hatrlatandan deil- dinleyenden olduunu anlar. Baka bir öütçünün

meclisinde bulunup ayn söz orada zikredildiinde, bu kez söz ona etki

eder ve -bilgisizce- bu öütçünün doru söylediini belirtir, ‘dürüst

davranm ve sözü kalbime tesir etmitir’ der. Hâlbuki sen farknda

deilsin de eksildik endendir.

Tesirin senin hakikati kabul etmenden kaynaklanmadm bilmeli-

sin. Çünkü söylenen söz, gerçekte iki öütçüde de doruydu. lkinde

deil de, bu mecliste tesirin gerçeklemi olmas, ikinci öütçüyle senin
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aranda veya zamanla senin aranda bulunan bir nispet ve ilikiden kay-

naklanm ve bu nedenle öüt sana tesir etmitir; yoksa tesir öütçüye

ait deildir. Bazen bir öütçüye inancn olmadan, ikinci hakkndaki

inancn nedeniyle onun sözü sana etki eder. Öyleye her durumda sana

senden bakas veya benzer bir durumdan bakas tesir etmemitir. Bu

nedenle Uahi hidayeti ‘tevfk’ ve beyan ile açkladk. Bizim ‘tevfik’ de-

mi olmamz, dinleyen ile anlatan arasndaki nispete uygundur, yoksa

beyana deil! Çünkü beyann iki durumda iki öütçüde de gerçekle-

mi olduunu varsaydk; hâlbuki kabul, ikisinden birisinde gerçekle-

mitir. Bunu bilip hakka’l-yakin bir ekilde örenmelisin ki, Allah’n

izniyle doru yola ulaasn.

Bu meseleyi örenmekle elde edilecek faydann en az, öüt verir-

ken kendisini dürüst bulmama ithamndan teblicinin kurtulmu ol-

masdr. Senin tebliciyi reddetmen demek, hakk ve hakikati reddet-

men demektir. Çünkü selim akl sahibine hakikat kimin elinden gelse

tesir eder. Allah’a irk koan biri veya Allah düman veya Allah’a iftira

eden bir yalancnn veya Allah karnda cezalandrlacak biri don bir

söz söylese, akll insan o sözü ortaya çkt yer itibaryla deil, haki-

kat oluu itibaryla kabul eder. Hakk’ ve hakikati arayan, bu özellikle

bakalarndan ayrr.

Vitrin Onuncu Rekâtnn Sureti

Bu suretten Allah adamlarndan Abdurabbihî (rabbinin kulu) de-

nilen bir adam var edilmitir.

Bilmelisin ki, rububiyet (rablik) izafi bir niteliktir ve tamlamann

iki unsurundan birisi ötekinden bamsz kalamaz. zafet veya tamla-

ma, iki kiiye ait bir durumdur ve onlarn birbirine zt olmamas gere-

kir. Bununla birlikte bazen zt olabilirler, bazen olmazlar. Bu balam-

da mülkü olmayan malik -hem varlk hem takdir bakmndan- olama-

yaca gibi yönettikleri olmayan bir hükümdar da olamaz. Mcrbub

olmadan rabbin varlk ve takdir bakmndan düünülmesi mümkün
deildir. BüLi göreli ve izafilerde duruu böylcdir. Âlemin ilahi isim-

lerin hakikaderiyle ilikisi, her iki taraf için de, izafe ve tamlama olan

eylerin birbiriyle ilikisiyle birdir. Âlem ilahi isimleri talep ederken
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ilahi isimler de âlemi talep ederler. Söz konusu isimlere misal olarak

er-Rabb, el-Kadir, el-Halik, en-Nafi, ed-Darr, cl-Muhyi, cl-Mumit, ei-

Kahir, cl-Muizz, el-Muzill vb. isimleri verebiliriz. Baz ilahi isimler da-

ha vardr ki, onlar âlemi talep etmezler. Fakat daha önce zikrettiimiz

isimler arasnda bulunan ayrm gibi bir ayrm olmakszn, âlemdeki

nefisler o isimlerden bir rahatlk bulur. Rahatl veren isimler el-Gani,

el-Aziz, el-Kuddüs vb. isimlerdir.

Allah’a ait bütün isimler, -ilahi zata ilave mana düünülmeksizin-

özellilde O’nun zatna delalet ederler. Çünkü her ismin iki durumu

vardr: Birincisi bir fiile delalet etmesidir. Bu yönüyle isim, zorunlu

olarak âlemi talep eder. Veya isim tenzihe delalet eder. Böyle bir isim,

âleme ait eksiklik sfatnn Hak’tan uzaklatrlmasn salayan isimdir.

Hak öyle bir isimden tenzih edilir. Bunun dnda Allah’n bize verdii

bir isim yoktur. O halde bütünüyle Allah’a özgü özel bir isim yoktur.

Öyle bir isim varsa bile, o isim, O’nun bilgisinde kalan ve gaybnda

kendisine ayrd isimlerden olabilir. Allah o isimlen bize izhar et-

memitir. Bunun nedeni udur: Allah Teâiâ bize isimlerini kendisini

övmemiz için izhar etmiti. Bu isimler arasnda özel ismin bulunmas

imkânszdr, çünkü özel isimlerle isimlendirilen övülemez. Fakat isim-

ler manalara mahsus ve onlar gösteren özel isimlerdir. Bu manalar,

hükmü bizde ortaya çkan Hakk’ övme amac tar. O söz konusu

isimlerin manalaryla isimlendirilen iken manalar lâfzî isimlerle isim-

lendirilen eylerdir. Misal olarak el-Âlim, el-Kadir ve dier isimleri ve-

rebiliriz. O halde Allah ‘güzel’ isimlerin sahibidir. Fakat onlar lafzlar

deil, manalardr, çünkü lafzlar güzellik, çirkinlik ile ancak delil olduk-

lar manalara uyarak nitelenirler. Yoksa zadar bakmndan lafzlarn

anlam yoktur. Çünkü lafzlar, ‘terim’ olarak isimlendirilen yaplardan

ibaret olan bileik harflere ve özel yaplara ilave bir ey deillerdir. Bu-

nu anlamalsn!

Vitrin On Birinci Rekâtnn Sureti

Bu suretten Allah adamlarndan Abdüiferd (el-Ferd’in kulu) deni-

len biri yaratlmtr.
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Bilmelisin ki, insaf sahibi kii ferdiyeti ancak baka birini düün-

mekle anlayabilir; ‘fert* denilen kimse kendisindeki bir nitelikle ondan

farkllam ve ayrlmnr. Ferde özgü nitelik ötekinde de bulunabil-

seydi birincisine ‘fert’ denilmezdi. Ferdin kendisinden ayrt eyin de

rnudaka akdedilir (makul) bir ey olmas gerekir: o da çifttir (ef).

Ferdin sayesinde çiftten ayrt özellik, ferdin mutlak birlie

(ahadiyet) benzemesidir.

Tek saylarn ilki üçtür ve bir, fert deildir. Çünkü Allah ‘Allah

üçün üçüncüsüdür* 1 '* diyenleri kâfirlikle nitelemitir. Hâlbuki onlar ‘Al-

lah ikinin üçüncüsüdür’ deselerdi, kâfir olmayacaklard çünkü Allah

ikinin üçüncüsü, üçün dördüncüsü, dördün beincisidir ve bu say

böyle devam eder. Bu durum Allah Teâlâ’nn ‘O sizinle beraberdir, her

nerede olursanz’
179

ayetinde belirtilir. Her kim kendinde bir ise

(ahadiyet), Allah Teâlâ o birin kincisidir; kim ikilikteyse, Allah o ikili-

in üçüncüsüdür; kim üçte bulunursa, Allah üçün dördüncüsüdür ve

böyle devam eder. Allah her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, yaratk-

laryla beraberdir. Binaenaleyh Yaratan (el-Halik Teâlâ) onlar terk

etmez, çünkü yaratlm olan (halk), el-Halik ismine herhangi bir ku-

ku olmayacak sahih bir bala dayanr. Gerçi bu isim çeitli manalar

çartrr ve O, yani el-Halik zat gerei o manalar talep eder. Her

manann ise yaratlm olanda (zuhur etmek isteyen) bir eseri vardr,

yoksa Yaratan’da deil! O halde el-Halik ismi söz konusu manalar

kendinde toplayan isim gibidir ve o manalarn -Yaratan’da deil- yara-

tlmta eserleri olmaldr. Hak dörtte onlarn dördüncüsü olarak bu-

lunmaz, dörtte beinci olarak tek ve fert kalr. Çünkü ‘O’nun benzeri

olan bir ey yoktur.mo Dörtte dördüncü olarak bulunsayd, onlardan

biri olurdu. Dördün her biri -herhangi bir ayrc özellik olmakstzn-

dördün ayndr. Durum öyle olsayd, dörttekilerden her biri varlyla

Hakk’ dördüncü yapm olurdu ki gerçek öyle deildir. Bütün saylar-

da da durum böyledir. O halde bir say varsaydnda, Hakk’ o say-

dan sonra gelip kendisine bitien bir (vahid) saymalsn ve böyle olma-

s da gerekir; çünkü bir, var saydm sayy içerir. Dörtten sonra gelen

beinci dördü içerirken dört onu içermez. Hak dördü be yaparken

Hakk’ beinci yapmaz, çünkü dört bizatihi dörttür. Bütün saylarda
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durumun böyle olmasnn nedeni, saylanlarda saynn korunmas ama-

cndan kaynaklanr. Gerçekte koruma ancak Allah’a ait bir itir ve Al-

lah (bütün saylar koruyan) birden bakas deildir. Bir says her za-

man altndaki çift ve teki korur; bir çifti tek teki çift yaparak ‘üçün

dördüncüsü’, ‘dördün beincisi’ denilmesini mümkün klar. Hâlbuki

bein beincisi, dördün dördüncüsü, onun onuncusu denilmez.

Filozoflara göre teklik (ferdiyet) üçten itibaren bütün saylar ara-

sndaki tek saylar olduunu ileri sürmülerdir. Misal olarak be, yedi,

dokuz gibi tek saylar verebiliriz. Her iki tek say arasnda bir çift (sa-

y) makam, her iki çift arasnda tek saynn makam bulunur. Filozof-

lara göre durum böyleyken bize göre durum öyle deildir. Çünkü teki

çift yapan ve çifti tek yapan -ki filozoflara göre tek olan odur- teklik

(ferdiyet), bir’e aittir. Böyle olmasayd, Hakk’m ferdiyetiyle ilgili ola-

rak ‘üçün dördüncüsüdür’, ‘beincinin akncsdr’ -daha az veya çou

için de olmak üzere- vs. denilemezdi. Allah her nispette fert olandr:

bazen teki çift yapmakla tek kalrken bazen çifti tek yapmakla tek kalr.

Bu durum ‘L/ç kii yoktur ki, dördüncüsü O olmasn, be kii yoktur ki,

akncs O olmasn’
1 81

ayetinde zikredilir. Allah Teâlâ kendi ferdiyeti

hakknda teklik tanmnda filozoflarn dile getirmedii teki çift yapan

ferdiyeti özel olarak zikretmitir. Sonra genelletirerek öyle demitir:

‘Bundan daha az veya daha çou... O onlarla beraberdir.’
182 Onlarn say-

s tek veya çift olsa da durum ayndr. Çünkü Allah onlarn çift veya

tek olularndan birisi deildir. Allah onlan gözeten er-Rakîb ve arka-

larndan ihata eden el-Hafîz’dir. Yaratklar Hakk’a ait mertebeye inti-

kal ettiklerinde, Hak o mertebeyi takip eden baka bir mertebeye geçer

(yaratlmlar alt ise Hak yedincidir). O’nun yaratlmlar kendisine

intikal etmezden bulunduu mertebede durmas mümkün deildir. Bu

ilahi srrn ne kadar ince vc tenzihte ne kadar yüce olduuna bakmal-

sn! Yaratklar o mertebede Hak ile ortak deildir. Yaratlm olan her

zaman Hakk’a katlmak istese bile Hakk’n o mertebeden ayrlm ol-

mas nedeniyle buna güç yetiremez. Bu nedenle saylar sonsuzdur;

sonlu olsayd, yaratklar Hakk’a katlm olurdu. Böyle bir ey hiçbir

zaman mümkün deildir. Binaenaleyh yaratlm olan bizatihi yaratl-

m iken Hak bizatihi Hak’tr. Mesela sohbet etmek üzere üç kiilik bir
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cemaat bir mecliste toplandnda, hiç kukusuz Allah o cemaatin dör-

düncüsüdür. Çünkü dördüncü baka biridir. Dördüncü bir insan gelip

yanlarna otursa, bu kez Hak dördüncülük mertebesinden onlar dört

yapan ahsn gelmesiyle birlikte beincilik mertebesine geçer. Beinci

biri geldiinde bu kez Hak beincilik mertebesinden aitnclk merte-

besine geçerek bein akncs olur. Bu durumda Hak, o kiinin geliin-

den önce beincileri olduu topluluun akncs olmutur.

Bunu anlamalsn! Kukusuz âlî bir bilgiye dikkatini çektim ve bu

bilgi nedeniyle Allah’a ükretmeksin. Bu açklamalarmla Allah hak-

knda benden bir eyler örenenler nedeniyle bana fayda vermesini

umarm. Onlar bu bilgileri daha önce bu sahada yazlm kitaplarda

bulamazlar. Bu bilgiler, Kuran’dan olan kelimenin noktasdr. Bizde

Allah’tan gelen, O’nun verdii (kelam hakkmdaki) anlaytr ki bu an-

lama Allah’n bizim admza geride brakt vahiydir. Zikrettiimiz

hususlar, Hz. Peygamber’in gece namazndaki vitrinin (yorumundan

ibarettir).

On ikinci kii ise vitrin suretinden yaratlmann dnda kalan ve

el-Müleymü denilen kimsedir. O ilk Bir’dir. lk Bir, sadece Allah ola-

bilir. Allah büyüklüünde Bir ve Büyük olandr:
‘Dourmamtr, do-

rulmamtr
;
kimse dengi deildir .'

183

VASIL

On kinin Kendisiyle Tamamland Adam

Benzer ekilde aylar Ramazan ayyla tamamlanr. Allah aylar ken-

di isimlerinden birisiyle tamamlamtr. O’nun ismi Ramazan’dr ve bu

isimle her ey tamamlanr.

Dördün kemali bele gerçekkir. Allah dördün beincisi iken dör-

dün dört kalmasn koruyandr (Hafz). Kcdi cinsinden onu be ya-

pan biri geldiinde, dört ortadan kalkar ve bu durumda Allah ‘bein

akncs* olarak bein varln korur, çünkü el-Hafiz’dir. Bu iin ne
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kadar srl olduuna baknz! Bu sayede âlemde gerçekleen bir halden

baka bir hale intikal ve firar mümkün olur. Çünkü Allah -daha önce

zikrettiimiz nedenle- say mertebelerinde intikal eder.

Allah’n sayesinde on ikiyi tamamlad adamn ad, Abdullah’tr

(Allah isminin kulu). Abdullah diye isimlendirilmesinin nedeni,

Hakk’n kendisine isimlerinden her birinin hakikatiyle tecelli etmesidir.

Bu isimler ‘E güzel isimler O’ra aittir, o isimlerle Allah’a dua edin
51 84

ayetinde belirtilir. Bu isimlerden birisiyle Allah’a dua ettiinde, Allah o

isimde ‘icabet eden’ olarak sana tecelli eder. Ramazan aynn orucunu

var sayalm: Onun orucunu tutmak, on iki aydan (birisinde) vaciptir.

Bu aylar arasndaki herhangi bir ayda oruç, Ramazan aynn günlerini

birisindeki oruca tebihle tutulur, çünkü Ramazan dndaki dier ay-

lardaki oruç nafiledir. Vacip olan oruç, Hakk’n kendiliinden onu va-

cip klmas nedeniyle. Ramazan orucudur. ‘Kendiliinden’ dedik, çün-

kü adak yaparak Allah’n -senin onu kendine farz klman nedeniyle-

sana farz kld oruç senin için bir cezadr. Buna karlk onu yerine

getirdiinde, Allah sana farz orucu yerine getirmi sevab verir. Bu-

nunla birükte adak orucu ise kendiliinden olan vacip arasnda fark

vardr. öyle ki: Kendiliinden olan vacibi (farz) vaktinde tutmazsan

kaza edersin. Adakla gerçekleen vacibi unuttuunda veya yerine geti-

remeyecek ekilde hastalanp vaciplik vakti geçtiinde, artk onu kaza

etmezsin. Hakk’n vacip kld oruç ile insann kendine vacip kld
(adak) arasndaki fark budur.

Bu on iki kiinin durumu hakknda zikrettiklerimizi anlayan, hiç

kukusuz, ilahi hâzineleri elde etmi demektir. Nitekim bir rivayette

Allah Fatiha suresini -dier nebileri olmakszn- Hz. Muhammed’e

Ar’taki hâzinelerinden birisinden verdii zikredilir. Fatiha Allah’n

indirdii kitaplardan herhangi birisinde veya herhangi bir sayfada bu-

lunmaz. Fatiha suresi sadece Kuran’da bulunur. Bu nedenle Kuran

(toplayc anlamnda) ‘kuran’ diye isimlendirilmitir, çünkü o, önceki

kitaplarda ve sahifelerde indirilirmi olanlarla indirilmemi olan ayetle-

ri bir araya getirir. Bütün indirilmi kitaplardaki vahiyler kendisinde

yer alrken herhangi bir sayfa veya kitapta indirilmemi olanlar da on-

dadr.
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Bu menzildeki ilimlerden birisi, hal ve akit ilmidir. Helal ve haram

bu menzilden örenilir. Kâfir ve müminin bir araya geldii veya uzla-

tklar durum, bu menzilden örenilir. Hayvanlarn eriat hükümlerin-

den herhangi birisinde insana katlmas, bu menzilden örenilir. Ke-

malin baz ahslarla ilgili olmas ve dier hususlar bu menzilden öre-

nilir. Takdis sebepleri ve türleri bu menzilden örenilir. lahi ihsan ve

nimeder, bu menzilden örenilir. Misaklar ve ahider, bu menzilden

örenilir. Bedeni ibadederin surederi, bu menzilden örenilir. Yara-

tlmlardan meydana gelen tazim, ilahi borçlanmalar, iman bu men-

zilden örenilir. Ebdal (Bedeller) bu menzilden örenilir. lahi tedavi,

tarif, iddialar hususunda delillerin ortaya konulmas bu menzilden ö-

renilir. Ret ve kabul, nefislerdeki tevfîz ve teslim bu menzilden öreni-

lir. Örtme ve eyann asllarna irca edilmesi bu menzilden örenilir.

Birin herhangi bir makamda çoun yerini almas, bu menzilden öre-

nilir.

Uyum ve farkllk bu menzilden örenilir. Mecbur olann cezalan-

drlmas, bu menzilden örenilir. Sema’ bu menzilden örenilir. Ma-

nevi nur ve hidayet, bu menzilden örenilir. Misaller bu menzilden

örenilir. Uyma bu menzilden örenilir. ehadetier, mead ve hükmü,

korku ve saknma, eya arasndaki cinslik, sevgi ve onun deeri, seven-

lerin snflar, bu menzilden örenilir. Sevgilinin hiPatleri bu menzil-

den örenilir. htisas bu menzilden örenilir. Bâtnlarn genel ve özel

nezdinde neshi bu menzilden örenilir. Hakk’n yaratklara benzetil-

mesi ve bu konuda caiz olan ve olmayan hususlar bu menzilden öre-

nilir. Duymann neyle ilgüi olduu ve akln nazarî gücü bakmndan

ona müdahalesinin söz konusu olmad bu menzilden örenilir. Vergi

ve kazançlar buradan örenilir. Peygambere zorunlu olan hususlar bu

menzilden örenilir. Allah’ kendi isminden baka bir isimle isimlendi-

rilenin tevhitteki durumu, bu menzilden örenilir. Dalalet, saptrma ve

bu konudaki farkllklar bu menzilden örenilir. Emr-i bi’l-maruf ve

nehy-i ani’l-münker (hayr tavsiye ve kötülükten sakndrmak) bu

menzilden örenilir. Yaratklarn Hakk’a tesiri, bu menzilden örenilir.

Kitap ehlinin bedbaht olmasnn nedeni buradan örenilir. Sknty

ortadan kaldrmak bu menzilden örenilir. Takva sahiplerinin merte-
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beleri buradan örenilir. htiyar ve serbestlik buradan örenilir. Me-
kânlarn birbirine göre üstünlüünün sebebi nedir? Aadakinin yuka-

rdakine etkisi buradan örenilir. Eyann asllarna ve köklerine izafe

edilmesi bu menzilden örenilir. Hayr tevik buradan örenilir.

(
Allah hakk söyler ve doru yola ulatrrd

ÜÇ YÜZ SEKSENNC BÖLÜM
Peygamberlerin Varislerinin ve Alimlerin Menzilleri-

nin Muhammedi Makamdan Örenilmesi

Göz aydnl nedir nefs aydnlndan baka!

Her manaya, bak duyuda gizlenmi

Efendim! Düünürsen, onu bulursun

Hükümler bakmndan faslda, türde, cinste

Gözüm O’ndan bakasn asla görmez

insanlar bu konuda kukuda ve kartrrlar

Güzel koku ve kadn ortak oldu

Ve namaz, mana ve nefiste

Namazda bulurum bulduumu, kadnlar artr bize

Güzel koku ise ünsiyet nefesleridir

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Bana dünyanzdan üç ey sevdiril-

di; kadn, güzel koku ve göz aydnlm namazda klnd.’ Baka bir

hadiste öyle buyurur: ‘Rabbiniz birdir, babanz birdir. Arabn acem

üzerinde üstünlüü olmad gibi acemin Arap üzerinde üstünlüü

yoktur. Üstünlük takvaya baldr. 5 Bunun ardndan Hz. Peygamber

u ayeti okumutur: ‘Sizin en üstününüz Allah.-katnda en takva sahibi

olanmzdr.'
,HS

‘Baba’ derken Adem’i kastedilir ki bu durum ‘Sizi bir ne-
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yapmasdr. Bu yönüyle Allah adeta söyle der: ‘Göklerin ve yerin nef-

sinde yaratm olduu büyüklük O’na aittir.’ Onlar ilahlarm bu bü-

yüklükle yüceltirler. Nitekim böyle de olmu ve Allah’ nefislerinde

ululayarak öyle demilerdir: ‘O celal sahibidir.’
391

Yani içimizde buldu-

umuz celal O’na aittir, ‘Ve ikram sahibidir ,’
w Yani bize ikram edendir.

Hakikat gözüyle bakar ve Allah da anlayn açarsa, kimi isimlen-

dirdiini ve kimi nitelediini, niteliklerin sahibinin kim olduunu,

kimde bulunduklarn ve hangi varla nispet edildiklerini de örenir-

sin.

Bu balamda Allah’m kendisini nitelemi olduu ve aklclara göre

gerçekte yaratklarn nitelikleri olan özellikler de vardr. Aklclar söz

konusu nitelikleri Allah hakknda ‘mecaz’ olarak kullanrlar. Bunlara

misal olarak ackmak, susamak, hastalanmak, öfkelenmek, raz olmak,

kzmak, armak, sevinmek, müjdelemek gibi fiiller ile ayak, el, göz,

kulaç gibi hadislerde ve ayetlerde Allah hakknda kullanlan ifadeleri

verebiliriz. Bunun yan sra sayfa. Kuran, Furkan, Tevrat, ncil ve Ze-

bur diye isimlendirilen Allah’a izafe edilen kelamlarda söz konusu ifa-

deler geçer. Muhakkiklere göre bu konularda iin gerçei, onlarn ya-

ratklarn deil Hakk’n ifadan olmasdr. Yaratklar onlarla Hakka

ortak olarak nitelenmilerdir. Nitekim âlem de Allah’m bütün güzel

isimleriyle nitelenmitir. Aklclar bu konuda görü birliindedir. Hâl-

buki bütün bunlar, bir daraltma olmakszn, Hakkn isimleridir. Bu

konuda muhakkiklerin görüü budur. Bu görü dorudur ve biz de bu

hususta tevkifi benimseriz: Allah’ kendisini niteledii özelliklerle nite-

lerken kendisine verdii isimlerle isimlendiririz. Allah’a bir isim ver-

mediimiz gibi O’nun için bir hüküm getirmeyiz veya O’na bir sfat

izafe etmeyiz. Çünkü daha önce de söylediimiz gibi, Allah bize biz

O’na benzemeyiz, Bizden herhangi bir ey O’na benzemezken O’ndan

herhangi bir ey de bize benzemez. Allah kendisi nedeniyle ve kendisi-

ne göredir. Biz ise kçndi (varlmzda) O’nunlayz (varlmzm kay-

na O’dur). Çünkü biz varlmzda müstakil deilken Allah müsta-

kildir. Bununla birlikte Allah âlemi kendi suretinde yaratmtr ve bu

nedenle âlem, O’nun isimleriyle isimlenmeyi kabul etmitir. Âleme

verilen isimler, Hakkn kendine verdii ekilde, O’na da verilir. Bura-
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lik, azamet ve Allah’a ait izzetin (kendinde tezahür ettii) bir mahaldir.

Böylece kul rabbini kendinde bilfiil bulunan özelliklere göre nitelemi,

söz konusu mana hükmünü bilfiil bulunmad birisinde zorunlu yap-

mtr. Buradan ‘Allah kendinde bulunmayan hadis bir iradeyle irade

edendir’ diyen aklclara birk çaklr. Onlara göre Allah yaratlmla-

rn bulunduu bir mahal deildir. Bu nedenle Allah, bir mahalde ol-

makszn, bir irade yaratm, onunla irade etmi ve bu irade hükmünü

bilfiil bulunmad birisinde böyle gerekli klmtr. te büyüklüe

dair söylemi olduumuz meselenin ruhundan onlara parldayan anlam

ve k budur. Hâlbuki onlar düüncelerini iin sonuna vardramam,

aksine kark ve kötü ifadelerle düüncelerini açklamlardr. Çünkü

akl sahiplerinin çou, manalarn hükümlerini ancak bulunduklar kim-

selerde zorunlu hale getirdiklerini zannetmilerdir. Bu düünce onlarn

yanl kanaatleridir ve buna varmalar sfatlar var olan çoul eyler

saymalarndan kaynaklanr. Onlara göre sfadar, kendi bana var ol-

mayp bilfiil var olacaklar ve kendileriyle nitelenecek olan bir mevsufu

(nitelenen) gerektiren eylerdir. Hâlbuki böyle düünmek yerine bütün

bunlarn bir hakikatteki nispet ve izafetler olduklarn söylemi olsalar-

d, isabet etmi olacaklard. Bu sayede söz konusu tek hakikat bir eye

nispede ‘bilen’, bir eye nispede ‘güç yetiren’, bir eye nispede ‘irade

eden’, bir eye nispede ‘büyük’, bir eye nispede ‘müstani’, bir eye

nispede ‘aziz’ vb. diye isimlendirilir. Baknz! Onlar, büyüklük, aza-

met, müstanilik ve izzetin tenzih sfat olduunu söylerler. Yani Allah

onlara göre bu niteliklerin zdarndan münezzehtir. Muhakkiklere göre

gerçek öyle deildir. Onlara göre Allah, mahal olacak ekilde büyüklü-

ün kendisinde bulunmasndan münezzehtir. Onlara göre büyüklüün

mahalli, Hakkn kendisi için belirledii bir yer olarak gökler ve yer

demektir. Allah öyle der: ‘Göklerde ve yerde büyüklük Allah’a aittir.’
390

O, yani Hakkn hüviyeti, azizdir. Yani Hak, göklerin ve yerin mahalli

olabildikleri bir eyin mahalli olmaktan münezzeh ve uzaktr; söz ko-

nusu ey büyüklüktür. O halde büyüklük ancak âlemin nefsinde bü-

yüklük olmutur. Hak ise kendisi olmayan bir eyin bulunduu bir yer

olmaktan münezzehtir. Allah bütün yönlerden bir olduu gibi yaratk-

larndaki tertibinde de hikmet sahibidir. Allah’n bilgi ve hikmetinde

tertip ettii eylerden birisi de, gökleri ve yeri büyüklüünün mahalli
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bidir. O âlemin efendisi, terbiye edeni, besleyeni ve slah edenidir.

‘O’ndan baka ilah yoktur. O aziz ve hâkimdir
*™7

Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘Göklerde ve yerde büyüklük O’ta aittir.

O aziz ve hâkimdir.’™* Bilmelisin ki, âlem, ulvi ve süfli olmak üzere iki

ksmdr ve âlem için ulvi ve süflilik izafi iki durumdur. Âlemdeki ulvi

ksm ‘gök (sema)’ diye isimlendirilirken süfli ksm yer diye isimlendi-

rilir. Alem adna bu iki nispetin gerçeklemesi, gök ile yer arasnda bu-

lunan orta bir duruma baldr. Ortadaki kendiliinde yönlerin sahibi-

dir. Onu gölgelendiren gök iken altnda bulunan yeridir. Dilersen üst

ve aa âlem hakknda öyle dersin: Doadan oluan her ey aa,
nurdan doan her ey yukar âlemi tekil eder. Âdemin en kâmili ise o

ikisini kendinde birletirendir. Bu yönüyle o, sahip olduu yönleriyle

onlar ayrtrd gibi ayn zamanda toplayclk özelliiyle etken ve

edilgenlie göre ulvi ve süfli ksmlarna ayrtrr. Hak ise âlemin ken-

disiyle nitelendirildii herhangi bir özellikle nitelenmez. nsanlarn dil-

lerinde geçtii üzere, Allah’a nispet edilen azamet ve büyüklük zikre-

dildiinde ve Allah’a nispet edildiinde, onun mahalli gökler ve yer

olmutur. Bu balamda Allah ‘Göklerde ve yerde büyüklük Allah’a aittir;

O aziz ve hâkimdir
™119

buyurur. Hâlbuki Allah ‘kendiliinde’ dememi-

tir. O halde mahal, Allah’a ait büyüklükle nitelenen eydir. Alem ken-

dini küçült olarak görüp üzerindeki etkisi ve kahr nedeniyle yaratcs-

n kendine yakan özelliklerden münezzeh gördüünde, O’nu büyük

ve büyüklük sahibi diye isimlendirir. Âlem Allah’n tesirine mazhar

olmasayd, kendisini küçük rabbini büyük olduunu bilemeyecekti.

Öte yandan âlem bakasna muhtaçtr ve ihtiyaç Özeliiindedir. Bu

özelliiyle âlem, muhtaç olduu kimsenin zengin olduuna inanm ve

bunu örenmitir. Öyleyse Allah, kulunun nefsinde zengin olandr (el-

Gani). Buna mukabil âleme bakmakszn zatna göre Allah müstanilik

özelliiyle nitelenmez. Çünkü böyle bir durumda kendisinden müs-

tani kalnacak kimse yoktur.

A

Alem zelil oluuna baknca, zilletinin nedeninin kendisi olmadn
anlar; o bakasnn otoritesi altnda zelildir. Bunun üzerine kendini

zelil klan bakay ‘Aziz’ diye isimlendirir. Böylece Hak zelil kulun nef-

sinde aziz olur. O halde kul, (Hakka izafe edilen) büyüklük, müstani-
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Ayet öyle devam eder: ‘Peygamberlere selam olsun
’383 Peygamber-

lerin gedrdikleri bilgileri, teorik delillerin imkânsz sayd, bazen de

kabul ettii bilgilerdir. Bu nedenle insanlar kendi düüncelerine göre

onlar bazen tasdik etmiken bazen yalanlar. Böylece insanlar arasnda

bir hayret ortaya çkar. Peygamberlerin diliyle söyledii sözlerini kabul

edip peygamberlere itaat ettiklerinde, hiç kukusuz onlar yerli yerleri-

ne yerletirmi olurlar. Çünkü onlar peygamberlere kendileri olmak

bakmndan boyun ememilerdir, peygamberler de onlar gibidir; on-

lar peygamberlere itaat ederken Allah katndan getirdikleri ve aktardk-

lar bilgiye boyn emilerdir. Söz konusu bilgi Allah’n kendi hakkn-

da haber verdii bilgidir, yoksa kendisine ulaan birinin tevil ettii

tarzdaki bir bilgi deildir. Dolaysyla vahyi hakknda Allah'n murad

sadece O’nun bildirmesiyle örenilebilir (tevil ile deil). Bu nedenle

teorik düünce sahibi, vahiy karsnda teslimiyeti benimser. Çünkü

vahiy peygamberin kendisini getirdii dildeki kullanld ve anlald
anlamyla gelmitir. Vahyin belirli bir dille gelmi olmasnn yegâne

maksad, bir lafzn o dilde kullanld anlamda anlalmasn temin

etmektir. Fakat kelimenin Allah ile ilikisi meçhuldür. Bu nedenle ke-

limenin dildeki kullanmn anlam olmakla birlikte Allah ile ilikisini

O’na havale ederiz ve peygamberler de kendisine boyun edikleri gibi

biz de Allah’a boyun eeriz. Nitekim Allah ‘Peygamberlere selam olsun

(teslimiyet)’
384

demitir. Yani teslimiyet onlara farzdr. (Tevil etmek ye-

rine anlam Hakka havale ettiimizde) Biz de onlar gibi oluruz.

Sonra öyle demitir: ‘Hamd Allah’a aittir .’
383

Yani bütün övgü so-

nuçlar Allah’a aittir, çünkü onlar getirdikleri her eyle Allah’ övmeyi

amaçlamlardr. Allah’n kendisini tenzihine göre övgünün sonuçlar,

bütün bu hususlarda övgünün Allah’a ait olmas demektir. Baka bir

ifadeyle Allah bu hususta onlar konuturmu, övgüyü onlarda yarat-

mtr. Çünkü onlarn söyledikleri dorudur ve bunun böyle olmas

gerekir. Bu nedenle ‘hamel
’386

kelimesini kullanmtr, çünkü hamd, so-

nuç demektir. O halde övgünün sonuçlar, Allah’a döner. in sonu ise

ahirettir. Onlarn söyledii eyin sonu ise Allah’tan var olmasdr ve

bundan baka bir son yoktur. Çünkü Allah, rububyetn hak ettii mu-

kaddes niteliklere göre, rabliinde sabit olmas itibaryla âlemlerin rab-
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olamayacan ileri sürmülerdir, çünkü Allah cisim deildir. Cisim

olmak, mekân, nicelik ve miktarlarla ilgili özelletiriciye gerek duyar ve

bu durumda O’nun muhtaç olmas gerekir. Earîlcre göre Allah’n ara

istiva etmesi, bir hükümdarn tahtna ve mülküne yerlemesine benzer.

Bu konuda vardklar görüü desteklemek üzere de u iirden delil ge-

tirmilerdir:

Bir Jrah’a istiva etti (hakim oldu)

Klç kullanmadan ve kan dökmeden

Onlar Hakkn arna istiva ediini Bir’in Irak’ istilasna benzet-

mitir. Hâlbuki istila etmek, yaratlm bir fiildir. Bunu yaparak Allah’

bir yaratlma benzetmilerdir ki kadim ise yaratlma benzemez.

Çünkü Allah
‘

O’nun benzeri bir ey yoktur
’ 179

buyurur. Doru düünce,

onlarn söylediklerinin tersini gösterir. Allah Teâlâ düünen herkes için

‘Rabbin münezzehtir
’380

buyurur. Burada zamir ve hitap Hz. Peygam-

ber’c yöneliktir. Yani senin araclnla kendilerine bildirilen ve indiri-

lenleri öretmek üzere seni gönderen rabbin münezzehtir.
‘
zzet sahibi

-

dr.’
38 '

Yani zat gerei onlarn nazarî düünceleriyle yaptklar nitele-

meleri ve hakknda verdikleri hükümleri kabul etmeyendir. Herhangi

bir yaratlm Allah hakknda hüküm veremez, çünkü akl ve onun sa-

hibi yaratlmtr. Allah ancak bize indirdii bilgiyle veya ilahi vahiy

veya bize tebli ettii hususlarda masumluu ve doruluu sabit olan

peygamberin elçiliine (uyarak) keif ve müahede yoluyla bilinebilir.

‘Onlarn nitelemelerinden münezzehtir .'
m

Yani fikirleriyle ortaya koy-

duklar düünceler ve akllarn kullanarak yapaklar istidlallerden mü-

nezzehtir. Çünkü Allah’ bilmek bilgisizlie dönümeyecei gibi kuku

da ona bulamaz. Hâlbuki aklî delil kukuya açktr ve bu nedenle akl

sahipleri çelikilere dümülerdir. Görü ayrlna düünlerden her biri

için ötekinin delili, kendi deliline aykr olduu için kukudur. Baka

bir ifadeyle aklclarn bütün delilleri, üphelerden ibarettir. Hakikat

nerede ve güvenilirlik nerede! Düüncedeki bozukluun kayna, yara-

tlm olanlarn kendilerini var eden Hak üzerinde hüküm vermi ol-

malardr.
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kara olmutu. Artk eyay görebilecekleri bir nurlar yoktu. Onlar

kördür, artk görmezler.

Allah Teâlâ ‘zzet sahibi rabbit onlarm nitelemelerinden münezzehtir,

peygamberlere selam olsun, hamd âlemlerin rabbi Allah'adr
5377

buyurur.

Ariflere göre, bu ayetten daha kapal ayet inmemitir. Bunun nedeni

ayetteki tedahüldür. Böylece Allah’n kendini tenzih ederken söylemi

olduu ‘
onlarm nitelemelerinden

5378
ifadesinin kapsamna kullarnn

kendisiyle Hakk niteledikleri hususlar girmitir. Onlar, Hakk’ inanç-

larna göre nazarî/teorik düüncelerle elde ettikleri delillerin verilerine

göre nitelemi, herkes kendi hayaline göre Hakk’ tenzih etmitir. Me-

sela filozof (tenzihin bir gerei olarak) Allah’n âlemdeki cüzîleri büe-

meyeceini söylemitir. Onlara göre Allah Ali olu Veli’nin parman
hareket ettirmesini bilemeyecei gibi u an giydii belirli bir elbiseyi

de bilemez. Fakat Allah -herhangi bir belirleme olmakszn- âlemde bu

nitelikte birinin bulunduunu bilir. Çünkü özel bilginin gerçeklqmesi,

duyuyla ilgilidir. Allah ise duyulardan münezzehtir. Hâlbuki onlara

göre parça hakkndaki bilgi rüm bilgiye dâhildir. Tüm bilgi âlemde o

nitelikteki birinin bulunduunu bilmektir. Bu bilgiyle onlara göre

maksat gerçeklemi olsa bile, pek çok bilgiyi kaçrmlardr. Çünkü

belirli bir ahstan meydana gelen özel hareket, baka birisinde de bu-

lunabilir. I lal böyleyken ahirette ortaya koymak üzere, Allah’n o ahsa

kar delili nasl sabit olacaktr ki? Ya da dünyada kendisine gerekli ce-

za veya o hareketi yapmayana kar gereken ey nasl ortaya konulacak-

tr? Gerçi bu düünce sahibinin esas gayesi, mahsûs ahireti ve dünyada

vehbi olan inkâr etmek ve özellikle o hareket sahibine ait cezay inkâr

etmektir. Onun görüü, söz konusu hareketin -özü gerei- sahibini

engelleyen olduudur. Böyle bir insan, bozuk bir ilkeye dayanmtr.

Bozuk ilke, mutlak birlii nedeniyle Allah’tan sadece birin çkabilece-

ini ileri süren ilkedir. Bu ilkeye göre, birden bir çktktan sonra Al-

lah’n tafsili bilgisi olmakszn, âlem birbirinin edilgeni olarak ortaya

çkmtr. O’nun bilgisi, sahip olduu külli (tümel) bilgiden ibarettir.

Earî gibi kelajnchr ise Hakk bir yaratlma tebihten tenzih edip

baka bir yaratlma tebihe intikal etmilerdir. Mesela Allah’n Ar’a

istiva etmesini yorumlarken istivann cisimlere yerlemek anlamnda
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da onlarn benzerleri deildir. Bu nedenle Allah’ kendi özelliklerine ve

durumlarna göre nitelemilerdir ve bundan baka yapabilecekleri bir i

yoktu. Çünkü onlar Allah’n sübûtî niteliklerini dile getirmek istemi-

lerdi ve bunun yegâne yolu ise tebihti. Benzeri olmayan biri için ben-

zer kabul eden, hiç kukusuz, onu takdir edememi, hak ettii merte-

beye kendisini yerletirememi demektir. Zaten Allah da bilgi sahibi

olmadklar bir husus hakknda kendilerinden hareket ederek hüküm

vermeye kalktklar için onlar knamtr. Buna mukabil kendilerine

indirilmi vahiyle konumu olsalard, bu sözleri nedeniyle Allah tara-

fndan knanmayacaklard. Çünkü anlatcya anlatt ey nispet edile-

meyecei gibi bu konuda knanmaz veya övülemez. Binaenaleyh yara-

tklarn Allah hakkndaki bilgileri, kyas yoluyla elde edilemez. O’nun

hakkndaki bilgi, ya Hakk’n kendi söyledii veya O’ndan aktaran pey-

gamberin diliyle söyledii söze kulak vermekle gerçekleebilir. lahi

hitaba kulak verirken duyulana baka bir eyin katmasna imkân ver-

meyecek ekilde bir müahede gerekir. Ayet-i kerimede ‘Bunda kalbi

olan kimse için öüt vardr
5,74

denilir. Yani daha önce zikredilen husus-

larda iaret vardr ki Allah hallerin bakalamasn düünmeye dikkat

çekmitir. ‘Veya ahit olduu halde kulak veren kimse için .’
375 Bu iki sn-

fn dndakiler, Hakka ve yaratklara izafenin doru olduu özellikle-

rin bilgisine ulaamaz. Kim kendini bilirse, Hak ona benzemez (diye

kendini bilir). Kim rabbini bilirse, yaratklarn O’na benzemeyecei
A

(ekilde O’nu bilir). Alemdeki herhangi bir parçay delil olmas itiba-

ryla bilmek, bütün âlemi bilmek demektir. Bu nedenle âlemi ‘bir’ me-

sabesine yerletirdik ve onun benzeri olmadn söyledik. Çünkü var-

lkta Hakkn dnda bir ey yoktur ve Hak âlemin benzeri deildir.

Bununla birlikte âlemdeki eyler birbirine benzer. Nitekim (ilahi isim-

lerde de) el-Gafr, el-Gafur ve el-Gaffar vb. isimlerin birbirinin benzeri

olduklar hükmü verilir, hâlbuki onlar da tpk âlem gibi mertebelere

göre ayrrlar. Çünkü mertebe vc varlklar bakmndan farkllasalar

bile, âlemde benzerler vardr. Bu nedenle aycüer, bir hadiste geçtii

üzere, onlardan çkan bir sözün karlnda inmitir. Ayette ‘Allah hiç

bir insana bir ey irdirmemitir dediklerinde, O'nu hakkyla takdir edeme-

diler
^76

denilir. Hâlbuki onlar Tevrat’n Hz. Musa’ya Allah katndan

indiini kabul etmi, Allah’a kar yalan söylemi, yüzleri, yani zatlar
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Her biri de tektir kendinde

Artk kinciyi görmezsin

Namazda hüküm gelmi O’ndan

îkiye bölmü namaz

Namazda yaratlmlar ayrlm O’ndan

Bu nedenle iki ortaya çkm

‘Kulumla benim aramda' demi Hah

‘Onu gören beni görmü’ demi

Hak'tan baka deilim ben ya

Varlktaki birliim nedeniyle O da ikinci deil

Yaratklarn dili O’nu aktarr

Zikrettimiz açklamayla

Allah ‘Allah’ hakkyla takdir edemediler

*

67
buyurur. Allah, kendi

hakknda söyledikleri sözleri onlara söyletendir. Çünkü Allah haklarn-

da ahitlik yaplanlarn öyle diyeceklerini bildirmitir: ‘Onlar derilerine

niçin aleyhimize ahitlik yaptnz ?’ dediklerinde derileri
£

bizi her eyi ko-

nuturan Allah konuturdu*6*
Söylenenler deise bile konuan herkesi

Allah konuturmutur. Sözlerin bir ksm övülen sözler iken bir ksm
knanr. Baz sözler Allah’n âlemde belirledii kullanma ve kabule gö-

re mecaz saylrken baz sözler söylendii hal üzere kabul edilir. Böyle

sözler, bir hakikati bildiren sözlerdir. O halde sadece söylediklerimiz

vardr.

Bu balamda övülen konuma ve söz, bilgi sahiplerinin Allah’n

birlii hakkndaki ahitlikleriyken knanan konuma ‘Allah yoksuldur
5369

ve
c

Allah’n eli kapaldr*
70

gibi sözlerdir; ayette cimrilik kastedilmekte-

dir. Gerçei dile getiren söz ‘Allah sizi yaratmtr*71
ayetinde belirtilir.

Yaygn kullanma göre mecaza yorumlanan konuma ise ‘yaptklarnz

da*
72

ayetinde dile getirilir. Burada ayet tektir. Allah Teâlâ
‘

Allah' hak-

kyla takdir edemediler

’

373
buyurur, çünkü onlar, O’nun benzeri deil-

lerdir ve dolaysyla O’nu bilememilerdir. Bir eyi bilmeyen, O’nun

deerini takdir edemez. Onlar Allah’n benzeri olmadklar gibi Allah
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nir, çünkü o da belirli bir yönetene deil, bir yönetene muhtaçtr. Bi-

naenaleyh her birisi ötekinden bamsz olsalar bile yönetmeden ve

yönetilmeden müstani kalamazlar. O halde hiç birinin müstagniligi

kaytsz ve mutlak deildir. Hakk’n müstagniligi kendine kyasla oldu-

u kadar yaratklar da kendine kyasla mutlak anlamda muhtaçtr. Bu

sayede Hak yaratlmlardan ayrlm, bu nedenle
6
Allah yoksul, biz zen-

giniz’
36"

diyen insanlar kâfir olmutur. Bu ayrm hiç bir zaman ortadan

kalkmaz, çünkü o, Hak veya yaratlmlar (halk) olmak üzere onunla

nitelenen herkeste bulunan zarî bir ayrmdr. O halde iki tane eylik

vardr: Hakk’n eylii ve yaratklarn eylii. Herhangi bir eye muh-

taç olmada yaratklarn benzeri yoktur, çünkü Hakk’n dnda bir ey
yoktur ve Hak muhtaç olmakla nitelencmez. Baka bir ifadeyle Hak

yaratklar gibi deildir. O halde yaratklara benzeyen bir ey de yoktur.

Hakk’n müstaniliinde ise Hakk’n benzeri bir ey yoktur. Çünkü

(Hakk’n dnda) halktan baka bir ey yoktur. Halk (yaratlmlar) ise

zat gerei müstanilikle nitelenmez ve bu nedenle de Hak gibi deil-

dir, dolaysyla Hakk’n benzeri bir ey yoktur. Çünkü daha önce söy-

lediimiz üzere, sadece Hak ve halk vardr. O halde halk, kendisi itiba-

ryla, çok içindeki birdir. Hak ise zan ve hakikati itibaryla pek çok

isim ve nispet sahibi bir zattr.

‘

O’nun benzeri bir ey yoktur
’366

ayetini söylediimiz üzere anlama-

yann ayete dair bilgisi yoktur. Çünkü ayette
c
kef (gibi anlamnda edat

veya zait harf)
5

harfi gelmi, sonra olumsuzluu pekitirmek üzere kef

harfinin zait olarak getirilerek kendisinden benzerlii olumsuzlam,

sonra kef harfini sfat yaparak benzerlii âlemden olumsuzlamtr.

OlunivSuzlamada (nefy) benzerlik ve olumsuzlamay birbirine bala-

mtr. Yani yaratklardan benzerlik olumsuzlamtr, çünkü sadece

benzersiz Hale vardr; Hak’tan benzerlik olumsuzlanmtr, çünkü ben-

zersiz halk vardr.

Manalar böyle anlamalsn ite

Nur beyan getirdiinde bize

Âlemde yok bir olan Haktan baka

stersen iki kii var de
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Allah Teâlâ ‘O'nm benzeri bir ey yoktur’
363

buyurur. Bu ayet, sahih

anlayta, ‘Allah Âdem’i kendi suretinde yaratt’ hadisinin baz yorum-

laryla birdir. Allah Teâlâ ‘insan en güzel surette yarattk
’364

buyurur.

Bunun nedeni, insann Haklan suretine göre yaratlm olmasdr. Al-

lah onu vasflaryla kâmil sureti kendinde toplamas için ‘aalarn

aasna’ atmtr. Nitekim kendisi kâmil surette olduunu bildirmi-

tir. Allah’n kendini benzersizlikle nitelemesi karsnda, snr ve mik-

tarla nitelenmek, istiva etmek, inmek, merhamet etmek, hitabnda lü-

tufkâr olmak, öfke, rza gibi özelliklerle nitelemesi nasl badar? Bü-

tün bunlar, yaratlmn nitelikleridir. Allah kendini bizim nitelikleri-

mizle nitelemeseydi, O’nu bilemeyecektik. Allah kendini bizim nitelik-

lerimizden tenzih etmeseydi, O’nu yine bilemeyecektik. Allah her iki

durumda da bilinen, iki nitelikle de nitelenendir. Bu nedenle Allah her

eyi çift yaratt. Bunun gayesi çiftlerden birinin yüksek -erkek- dieri-

nin de aada olmasn salamaktr ki o da diidir. kisinin birleme-

sinden ise türün varlnn bekas gerçekleir. Allah bunu her türe yer-

letirip bize varlmzdaki durumun da böyle olduunu öretmitir.

Biz Allah ile doann (tabiat) aklî varl arasdayz. Allah ondan do-

al cisimleri yaratmken kendisine yönelme nispetinden de yönetici

ruhlar yaratmtr. Allah’m dndaki her eyin binen ve binilenden

olumas gerekir. Bunun nedeni binenin binilene, binilenin binene

muhtaçlnn ortaya çkmasn salamaktr. Bu sayede Allah yalnz

bana el-Gani (Zengin, hiçbir eye muhtaç olmayan) olarak kalr. Ni-

tekim kendini böyle nitelemitir. Allah kendisi nedeniyle el-Gani iken

biz kendisinden müstani olamayacamz hususta O’na muhtaç iken

O’nun vastasyla zenginiz. Allah’n dndaki her ey, bu yöneten kar-

snda yönetilen ve idare edilendir. Yöneten olmas itibaryla yöneten,

bu durumu zatnda bir güç (kuvve) olarak bulur ve tedbirinin (bilfiil)

zuhur edecei bir eye muhtaç olur. Kendisi olmak bakmndan yöne-

tilen ise yönetilmeyi zatnda bir hal olarak billur ve bekasnn gerçek-

lemesi ve varlnn sürmesi için bir yöneticiye muhtaç olur. Öyleyse

her birinin ötekine muhtaçl, zati bir durumdur.

Allah el-Gani diye nitelenmitir, çünkü O, belirli bir yönetilene

muhtaç deil, bir yönetilene muhtaçtr. Yönetilen de ‘gani’ diye nitele-



244 Fütûhât- Mekkiyye 14

Alemdeki her ey O’ndandr

Yakn semadan ve kutsiyetinden tenezzülünden her ey

Bak! Emir sensin, sabit dur

Bilgi üzere kal, sezgisine bakma

Allah Teâlâ söyle buyurur: ‘O’nun benzeri bir ey yoktur.’
356 Baka

bir ayette ‘Allah’ hakkyla takdir edemediler
’357

, baka bir ayette
‘

Rabbin

onlarn nitelemelerinden münezzehtir’
358

,
baka bir ayette

‘
Göklerde ve

yerlerde ulan büyüklük Allah'a aittir, O aziz ve hakimdir'
359

, baka bir

ayette
‘
Allah âlemlerden müstanidir’

360
buyurur. Bütün bunlarla birlikte

Allah kendinden aktarlan sahih kutsi bir hadiste öyle der: ‘Hasta ol-

dum, ziyaret etmedin beni, acktm, yemek vermedin bana, susadm,

su vermedin bana.’ Allah bu vb. sözleri kuluna söyler ve kendisini kul-

larnn yerine yerletirir. Peki bu büyüklükle bu tenezzülün ne ilikisi

vardr? Sahih bir rivayette Allah’n taknl olmayan gence ard
aktarlmtr. Bunun yan sra kulunun tövbesiyle sevineceini bildir-

mitir. Allah kulunun tövbesi nedeniyle ‘üzerinde yemeinin bulundu-

u devesini çölde kaybedip sonra bulan bir insan gibi sevinir.’ Devesini

yitiren adam yeryüzünün ssz bir yerinde öleceine kesin inanm bir

haldedir. te devesini bulunca nasl sevinirse, Allah kulunun tövbesiyle

onun devesini bulmasndan daha çok sevinir. Allah’n mescide gelen

kimseden dolay sevinmesi kayp birinin haneye dönmesiyle ortaya ç-

kan sevince benzetilmitir. Bütün bunlar
c

Rabbin onlarn nitelemelerin-

den münezzehtir, peygamberlere selam olsun, hamd Allah’a aittir’
361

ayet-

lerinde gecen müstanilikle nasl ilikilendirilebilir ? ‘Ayette
‘

Allah’

hakkyla takdir edemediler’
362

buyurur. Bu yükseklik karsnda bu te-

nezzülün yeri nedir? te kibriyaî tevazu, yani kibriyayla birlikte olan

tevazu budur. Bunlarn hepsi gerçek, hepsi doru söz ve Allah'n kalp

gözlerini açm olduu alim kullar için sahih hükümdür. Gözlerini

açmakla Allah onlara hakk ‘hak’ batl batl olarak gösterir. Buradan

görmek, var olmayana iliir, çünkü batl, yokluk demektir. Kul var ol-

mayan görmekle nitelendii gibi Hak yokluk halinde bizi görme nite-

liine daha layktr. O bizi -bilmek anlamnda deil- göz görmesiyle

görür.
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ba arifin gözü kendisiyle Hakkn olmad bir varl görür mü? Allah

‘bir’ vastasyla çoklua ve herkese mafiret eder. Böyleyken nasl olur

da çok vastasyla bir’e mafiret etmesi? nsan ve bütün parçalan Al-

lah’n hamdini tespit eder ve her gücü Allah’n övgüsünü söyler. na-

mn yükümlü nefs-i natkas da yaratl ve varl bakmndan -tpk

mülkü olan bedeni gibi- Allah’ tespit eder. ‘nsan’ denilen bu bütünün

parçalarndan hiç biri Allah’a asi deildir. Baknz! Allah bir’in günah

nedeniyle bütünün itaatini kabul etmez mi? Heyhat! lahi cömerdik

burada tezahür eder. Ey insan! Seni kerim olan rabbine kar kkrtan

nedir? Bu soruya insan ‘keremin’ diye karlk verir. Bu ayet ‘senin ke-

remin’ desinler diye Allah’n kullarna dönük bir uyardr. Nitekim

mümin ve âlim bir hâkim böyle yaparak hrszlk yapana ve zina suçu

ileyene ‘ben hrszlk yapmadm’, ‘ben zina etmedim’ de’ der. Veya

(yaptn m sorusuna karlk) c

hayr, de’ der. Çünkü hakim bilir ki,

suçunu itiraf ederse, ceza uygulanacaktr. Belki zani hakimin önünde

dehete kaplabilir. Hâkim onun dikkatini çekerek, bu sözü söyleyip

had cezasndan kurtulmasn ister.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr ,’
.

ÜÇ YÜZ SEKSEN YEDNC BÖLÜM
Kibriyâî-Tevazu Menzillerinin Bilinmesi

Hemcinsinin korkuttuu kimse

Kendinden bihaber bir cahildir

Keke bilseydi vasflarn

0 zaman korkutmazd onu hemcinsi

Cömertlikteki her ey ondadr

Gecelerin karanl ve günein yükseklii gibi
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azab uzaklatrmayaca -ki bunun istisnas Yunus, peygamberin

kavmidir- eldinde kesinlemi ve gerçekkmitir. Nitekim hrszlk

yapan bir insamn hâkimin huzurunda tövbe etmesi kendisine fayda

vermez ve bu pimanlk ‘el kesme’ cezasn kaldrmaz; bir zaninin pi-

manl ona fayda vermez. Bununla birlikte Allah katnda tövbesinin

kabul edildiini de biliriz. Nitekim Maiz'in durumunu anlatan sahih

\
hadiste onun tövbesi övülmütür: o öyle bir tövbe yapmtr ki, bütün

Medinelilere taksim edilmi olsayd, hepsine yeterdi. Bununla birlikte

!
tövbe ondan cezay düürmemi, Hz. Peygamber onun talanmasn

l
emretmiti. Ayn durum kâfirler arasndan umutsuzluk vaktinde iman

i edenler için geçerlidir. Böyle bir iman onlara gelecek belay kaldrmaz,

j
Fakat Allah ahiret hayatnda onlarn imanlarn kabul edebilir. Böylece

’ günahlar yokken Allah’a kavuurlar, çünkü imandan sonra yaam
olsalard, günah ileyebilirlerdi.

i

Ey tesviye edilerek yaratlm alan

Daha ne kadar çarlacaksn veyüz çevireceksin!

öyle bir günden önce acele etmelisin

Toprak beni yutsayd diye istersin

Kapkaranlk bir halde olsaydm dersin

Tpk söyledii gibi sonra tesviye etti

Sonra ona bir iktidar verdi

Güçlendi ve kadir oldu

Her eye ‘öl’ dedi

Olmamt ve bir imtihan oldu

Allah Teâlâ yaratp tesviye ettiini ve sonra yol gösterdiini bil-

dirmitir. Böyle iken O’nun yüce ismini niçin tespih etmezsin? Allah

bizi kendisiyle snrlayp snrlarnda duran ve kurallarn gözeten in-

sanlardan etsin.

Kardeim! Allah’n kullaryla beraberliinin verdii inayete bak!

Allah Teâlâ ‘0 sizinle beraberdir her nerede olursanz’*
55

buyurur. Allah

hüviyetiyle bizimle olduu gibi isimleriyle de bizimle beraberdir. Aca-
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istedii ekilde söylemilerdi. Ardndan Firavun ‘sizin rabbiniz kimdir,

ey Musa?’346 diye sormutur. Bir deyimde ‘Kabir ölü içindir’ denilir ya,

Firavun o soruyu bilmedii için deil, orada bulunanlarn dikkatini o

ikisinin sözlerine çekmek ve onlarn doru söylediklerini örensinler

diye söylemiti. Akll insan o ikisinin böyle sözler söylediklerini öre-

nince, belki düünceleri uyarlr ve gerçein farkna varrlar. Onlarn

sözleri, insanlar bu hususta düünmeye çarmaktayd ve sözleriyle

Allah’a delil olan ayetleri ortaya koyuyorlard. Firavun hasmna soru

sormamt. Onun sorusu, kavminin o ikisinin getirmi olduu vahyi

anlamalarna salamak amacyla sorulmutu. Bunun üzerine Hz. Musa

ve Harun ‘Rabbimiz her eye yaratlm verdi, sonra hidayet etti
’347

diye-

rek, bu konumayla Firavun’a insaf göstermilerdir. Bu, yumuak ko-

numann bir yönüdür, çünkü onlarn sözleri kapsamna Firavun’un

iddia etmi olduu ‘her ey’348
girmitir. ‘Allah her eye yaratln

vermitir.’ O halde onlarn sözlerine Firavun’un vermi olduu cevap

da dahildir. Çünkü Firavun’un zikretmi olduu husus da Allah'n ya-

ratt bir eydi. Sonra delili pekitirmek üzere soruya ekleme yaparak

‘ilk kavimlerin durumu ne oldu
’349

diye sormu, onlar da ‘Onlarn bilgisi

rabbimizin katnda bir kitaptadr, rabbimiz armaz ve unutmaz
13 "'0

de-

milerdir. Hâlbuki sen unuttun ve biz de sana hatrlattk. Biz hatrlat-

masaydk, hatrlamayacaktn. Binaenaleyh ilah olsaydn, unutmayacak-

tn. Çünkü Allah
‘

Belki hatrlar
’351

demitir. Sonra onlarn söyledikleri

sözlere ilave olarak -ki ayetin bitimine kadar devam eder- dier delilleri

zikretmitir. Bu (inanç) Firavun’un içinde gizli kalmay sürdürdü ve

bakanlk sevdas kendilerini hafife alp itaat etmelerini salad husus-

ta kendisini yalanlamasna imkân vermemiti. Kavmi fask bir kavimdi

ve bu nedenle Allah Firavun’u onlara iaret eden çoul zamire ortak

yapmayarak öyle demitir; Firavun umutsuzluu görünce
‘iman et-

tim
''352 demi, hala içinde kalm olan itikadn dille söylemitir. Allah

ise ona ‘imdi mi ?’353 bunu söyledin? demitir. Allah ‘imdi mi
'354

sözüyle

onun kesin bir bilgiyle iman etmi olduunu tespit etmitir. En iyisini

Allah bilir!

Firavun’un iman hakknda ihtimal olabilir ve Allah’n kullar hak-

kndaki sünneti ölüm annda imann kendilerine o esnada indirilen
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Hz. Musa ve Harun’un konumalarndaki yumuakl görünce onlara

yumuak davranm, rabbani inayetle ilahi rahmet içine ilemi, o iki-

sinin bildirdii hususun doru ve hakikat olduunu anlamt. Hz.

Musa ve Hz. Harun’dan konuan Hak olduu gibi Firavun’un Hz.

Musa’nn sözünü anlamas demek olan ‘duymak’ da Hakka ait idi. Bu

nedenle içinden kabul etmi, fakat kabulü kavminde gizlemiti. O da

Hakk’n bir iidir. Baknz! Allah Teâlâ kyamette inkâr edilecei suret-

te tecelli etmeyecek midir? Onun inancm gizlemesi de bunun bir yö-

nüdür.

Firavun Hakkn yaratklarn duyma, görme, konuma ve bütün

güçleri olduunu bilince, Hakkn diliyle
‘
Ben sizin en yüce rabbinizim

’33S

dedi. Çünkü biliyordu ki kulunun diliyle ‘Ben sizin en yüce rabbini-

zim
5336

diyen Allah’tr. Allah ise ‘onun dünya ve ahirette nekal (ibret) ola-

can ’337
bildirdi. Ayette gecen ‘nekal’ kayt ve snrlamak demektir.

Allah dünyada rabbi karsndaki kulluuyla onu snrlamtr, çünkü

Allah’n kulu olduunu biliyordu. Ahiretteyse bilgi ve söz olarak ken-

disine iman etmi halde ölmü olmasna göre diriltir. Allah’n ahitli-

inin ötesinde bir ahitlik yoktur ve Allah onu dünya ve ahirette ‘snr-

lam’ olduunu bildirmitir.
‘

Bunda

’

m
yani cezalandrmada ‘ibret var-

dr.’
3™

Yani alacak bir durum olduu kadar sradan insanlarn anlay-

ndan Allah’n seçkin kullarn anlayna geçmek söz konusudur. On-

lar âlimlerdir. Bu nedenle Allah Teâlâ
‘
korkan kimse için ibret vardr

’

340

demitir. Allah bize
‘

Allah’tan âlim kullar korkar
’m buyurmutur. Ba-

ka bir ayette
‘Umulur ki öüt alr veya korltar

’342
buyrulmutur. nsan

Allah hakkndaki bilgiden unutmu olduunu hatrlamadkça korkmaz.

Hak bir kimseyi snrlarsa, onun badan serbest kalmas veya kurtul-

mas mümkün deildir

Allah Hz. Musa ve Hz. Harun’un ‘Bize kar ifrata gider diye kor-

kuyoruz’343
dediklerini aktarr. Yani kendisine döndüü tevhit anlay-

yla bize kar delil getirir. ‘Ya da taknlk yapar.’
3*4 Yani hakikati ifade

etmek ve ona yönelmek üzere sözünü yükseltir ve karsnda bîtab dü-

eriz. Bu nedenle Allah Teâlâ onlara
‘korkmayn , Ben sizinle birlikteyim,

duyarm ve görürüm ’345
demitir. Allah onlara Firavun’a yumuak söz

söylemelerini tavsiye etmi, onlar da Firavun’a söyleyeceklerini Allah’n
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Bakasndan haber veren nerede!

Kendinden haber veren nerede!

Kendinden haber veren zevkinden haber verir

Gaybda veya duyuda

Kendinden haber veren herkes

Cinsinden haber verir

Hakk snrlarsan ayet

Hapsedilen perdelenmez diye

Hakk mutlaklkla snrlayan

Ölüyü kabrinden kaldrmam demektir

Heyhat! Srlar kim bilir ki?

Kutsiyetine yolculuk yapandan gayri

Hak kime güç verirse o kii

Dövenin temelinden att kimsedir

nsanlarn çounun bilmedii ilahi bir sr vardr: Allah Teâlâ Hz.

Musa ve Hz. Harun’u Firavun’a göndererek ona öyle söylemelerini

emretmitir:
cOru yumuak süz söyleyin, belki üül alr veya korkar.’™

1

Allah’m ‘belki, umulur ki’ demesi bütün alimlere göre ‘gerçekleir’ ve

vaki olur demektir. Nitekim ayette
‘Umulur ki Allah onlarn tövbesini

kabul eder
i333

buyurur. Bu ayet hakknda alimler, Allah için ‘umulur ki’

ifadesinin vücûb bildirdiini söylemilerdir. Bu balamda ‘lealle ve asa’

(umulur ki, belki) edatlar karde edatlardr. Allah Firavun’un öüt

alacam bilir. Öüt almak ise unutulmu-czcli bilgiden kaynaklanabi-

lir. Sonra davederine karlk vermemesi üzerine korktuklarn görün-

ce, onlara öyle demitir:
‘Korkmaynz

!

Ben sizinle beraberim, duyarm

ve görürüm.
,m Yani rabbinizin davetini tebli ettiinizde Firavun’u

duyduum gibi size tavsiye ettiim hitapta yumuaklk ve hogörüyü

yerine getirip getirmediinizi görürüm! Bu yumuaklk nedeniyle Fi-

ravun kendisine kar kibirlenecek birisini bulamamt, çünkü büyük-

lenme duygusu ancak büyüklük taslayanlara kar duyulabilir. Firavun
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içinde en faziletli sla en yakn akrabayla sladr (akrabalk bann ko-

runmas). Ondan sonra ikinci yakn gelir. Sadakalar arasnda en üstün

sadakann insann kendi azna verdii lokma olduu zikredilmitir,

çünkü insana kendinden daha yakn biri yoktur. Allah ise kula kulun

kendinden daha yalandr. Çünkü Allah 'Biz ona ah damarndan yak-

n

z

’330
buyurur. Kul Allah ile sla ve vuslat etiinde, hiç kukusuz, en

yakn olanla vuslat etmi, akrabalar arasnda en öncelikli olan sla-

rahmi yerine getirmi demektir. Vahiy bunu böyle beyan buyurmu-

tur!

Bu nedenle Allah’n rahmetinin genilii her eyi kuatmtr. Al-

lah’n rahmetini snrlayan, onu kendisi hakknda snrlam olur. Ger-

çek söylediimizden farkl olsayd, rahmeti snrlayan ve daraltana Al-

lah’n rahmeti ulamazd. Yine de Allah rahmetinin hükmünü snrla-

yanla snrlamayp ihsanndan dolay onu mudak ve snrsz sayan bir

tutmamtr. Nitekim Allah kitabnda rahmeti kaytsz zikrederek 'Be-

nim rahmetim her eyi kuatmtr ’331
buyurur. Bu nedenle her ey

O’nun rahmetine tamah eder; bir ksmna rahmet zorunlulukla ular-

ken bir ksmna Allah’n ihsanyla ular.

Bir gün biliye’de bu yolda eyhimiz olan Ebu’l-Abbas El

Ureynî’nin -Bat Endülüs’ün Ulya ehrindendi- huzurundaydm. Bir

adam huzuruna girdi, maruftan ve sadakadan söz edilmeye baland.

Bunun üzerine adam öyle dedi: 'Allah yaknlar maruf ve iyilikte önce-

liklidir demektedir.’ Buna karlk eyhin azndan u sözler döküldü:

‘Allah’a yakn olanlar!’ Böylece adamn heyecann yattrd. Gerçekte

de durum öyledir ve Allah’tan daha yakn akraba yoktur. Allah tenzi-

hin olmakszn kendisinden uzaklalmayan ‘yakndr.’ Rahimler ve ak-

rabalklar ölümle birlikte sona ererken Allah’a nispet edilen akrabalk

sona ermez. Çünkü Allah her nerede olursak olalm bizimle beraber-

dir. Biz ise kendi aramzda bazen sla- rahim yaparken bazen ölümle

veya kaybolmayla veya yer deitirmeyle ilikiyi keseriz. Dilee ve sua-

le ihtiyaç brakmayan bir halle hangi hal karlatrlabilir ki! Kendini

bilmeyen kimse, bakasnn daha da cahilidir. Bakasn bilen ise ken-

dini daha iyi bilir. Kendini bilen ise Rabbini bilir.



Yirmi Sekizinci Sifir 237

insanlar temsil itibaryla eit

Babalan Adem, anneleri Havva

Atlar bakmndan nesepleri olsa

Kalkp övünseler onunla; toprak ile sudur onlarn asl

Demek ki üstünlük bilgi sahiplerinin

Delillere uyanlara rehberlik ederler

Herkes güzel gördüü eyi takdir etmi

Cahiller bilgi sahiplerine düman olmu

Akrabalk iki ksmdr: Birincisi din akrabal, dieri kan akraba-

ldr. ki akrabal kendinde toplayan kimse, sla- rahimde öncelik-

lidir. Sadece din bayla akraba veya kan bayla akraba olduunda,

din akrabal kan akrabalnn önündedir. Nitekim Allah Teâlâ mi-

rasta böyle yapm, din kardelii miras sebebi olmuken dinde farkl

olduklarnda kan akrabal miras sebebi olamamtr. Baka bir ifadey-

le birisi Allah’n birliine iman eden dieri inkâr eden iki kardeten biri

öldüünde, ötekinin mirasta pay olmaz. Hz. Peygamber öyle buyu-

rur: ‘ki din mensubu birbirine varis olamaz.’ Hz. Ali deil fakat kar-

dei Akl, Peygamberin amcas Ebu Talip öldüünde baba malna varis

olabilmiti. Bir ahsla akrabaln ve ilikisini kesen kimse, hiç kuku-

suz, baka biriyle akrabal yerine getirmi demektir. Allah’n burada

dikkate ald ise vuslat yönüdür, kesme yönü deildir. Çünkü Allah

Teâlâ peygamberin diliyle öyle demitir: ‘Kötülüün ardndan iyilik

yap.’ Yani akrabal kesmek gibi bir kötülüün ardndan iyilik yap,

yan sla- rahim gibi bir iyilik yap ki ‘o kötülüü siler.’ Baka bir ifa-

deyle Zeyd ile akrabalk ba kurmak ve ziyaretlemek (sla- rahim)

Ömer ile akrabal kesmek günahn siler; hâlbuki her ikisi de karde-

idir. Allah ilikiyi korur ve kesmez. Allah sla-i rahmi koruyan destek-

lerken kim akrabalk ban ve sla-i rahmi keserse, onunla (ilikiyi)

keser, çünkü Hak, kiinin kestii ‘rahmin’ kendisidir. Sla-i rahimde

iin failine dönük ilahi inayet varken kesmede tahkik, yani iin bu e-

kilde olduunu bildiren bir kelime bulunur. Öyleyse âlemde en yakn

ve en güçlü akrabaya vasl olan (sla-i rahm) vardr. Çünkü ‘rahimler’
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bütün insanlarn takva sahibi olduklar geçerli olmutur. Fakat takva

iki ksmdr: özel takva ve genel takva. Bu ikisini ayran eriatlardr.

Söylediimiz meseleyi bilen, takva fiilini genel anlamyla bütün yara-

tlmlara yükler. nsanlar katnda bilinen takvay dikkate alan ise, onu

özel anlamda kullanr. Bu meseleye sadece eriatn riayet etmesi nede-

niyle dikkat çektik, çünkü eriat bu konuya dikkat çekmi ve riayet et-

mitir. Öyle ki insan bu meseleyi örenip hakka’l-yakîn olarak idrak

ederse, bakasna kar üstünlüü ortaya çkar. Çünkü Allah öyle der:

‘Bilenler ile bilmeyenler bir midir?
32*

Allah bize sla- rahmi emretmitir.

Rahman ise bizim için rahimdir ve bu nedenle biz ona döneriz. Dola-

ysyla Allah’n emrine itaat edenin sla- rahim yapmas kaçnlmazdr.

O ise Rabbiyle sla-i rahm yapar. Çünkü Allah, hiç kukusuz, rahmi-

miz (yakan ve varlk sebebi) olmas itibaryla bize vasl olmutur. Allah

nzk veren, metanedi, kuvvedi ve her durumda -ister emrine itaat ede-

lim, ister günah ileyelim, yoluna uyalm veya uymayalm- nimet ve-

rendir. Allah hiçbir durumda kendi yönünden sla- rahmi kesmez.

Hâlbuki bilgisizliimiz nedeniyle bizim tarafmzdan O’na dönük sla-i

rahm (akraba ziyareti) kesilebilir. Allah akrabalarla sla- rahmi sadece

mudu olsunlar diye emretmitir. Her ahsn sadece selam vermekle

bile yerine getirebilecei bir sla- rahmi vardr. Hz. Peygamber öyle

buyurur: ‘Sadece selam vermekle bile olsa sla- rahim yapnz.’ Sla 1

rahim yaptmzda, yani rahme vuslat ettiimizde (kavutuumuzda),

gerçekte Allah’a ulam ve O’nunla sla yapm oluruz. Biz O’nu rah-

mimize yüklemi olsak bile, Allah kendini bilir. Nitekim sadaka alc-

nn eline dümezden önce Rahman’n eline düer. Allah Teâlâ öyle

buyurur: 'Onlarn etleri veya kanlar Allah’a ulamaz, sizden takva duygu-

su Allah’a ular .’329 Gerçekteyse her türlü kötülüe kar O’nun siperi

olduumuzu söylemitik. Her insann bir dostu olmaldr ve hangi

dinde olursa olsun dostunun haklarn gözetmelidir. Dostu nesep iti-

baryla onun rahmi, yani akrabasdr, çünkü anne ve baba bir kardetir-

ler. Bir insandan baka birine yönelik onaya çkan her iyilik, bir sla-

rahimdir (akraba ziyareti) ve Allah bir ihsan ve nimeti olarak onu her-

kesten kabul eder. Bununla birlikte insanlar arasnda yaknlkta bir de-

recelenme vardr. Ali b. Ebu Talib el-Kayrevanî bu konuda u beyitleri

söylemitir:
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himdir
(
ve akraba). Çünkü onlar bir babann ve annenin oullardr.

Allah Teâlâ bizi bir nefisten yaratmtr ki o da Âdem’dir. Sonra

Âdem’den ve Havva’dan pek çok erkek ve kadn meydana getirmitir.

Öyleyse biz, rahim Rahman’m bir dal olduu için, rahimiz (akraba).

Bu sayede akrabalk mümkün olabilmi, yine bu nedenle Allah Teâlâ

akraba ziyaretini emrederek, ‘Akrabalar birbirlerine Allah’n kitabnda

daha yakndr’m buyurmutur. Allah akraba ziyaretini emretmitir. Bi-

ze göre Allah böyle bir vasfa daha layktr. Bu nedenle rahim için vus-

lat kaçnlmazdr, çünkü Rahman’dan bir daldr. Allah babasndan ba-

kasna ait olduunu iddia edeni veya efendisinden bakasna ait oldu-

unu söyleyen köleyi lanctlemitir. Lanet uzaklk demektir. Baka bir

ifadeyle Allah, kendi ‘rahminden’ bakasna intisap etmeyi lanetlemi-

tir. Biz rallim itibaryla yakn akrabayz. Mertebe ve rütbemiz ise kul-

luktur (köle) . Dolaysyla sadece O’na müntesibiz ve O’ndan bakasna

dayanmayz. Sahih bir rivayette Allah ‘Bugün nesep banz indiriyo-

rum’ der. Çünkü nesep ba bize ilimitir, asl deildir. Çünkü ayrl-

rz ve bir daha toplanmayz ve bazen de birbirimizi tanmayz. Dolay-

syla aramzdaki nesep ba aslî deildir. Asl olsayd, geçici durumlar

kabul etmeyecei gibi akrabalarn birbirine yabanclamalar da söz

konusu olmazd. Kutsi hadisin devamnda Allah öyle der: ‘Kendi ne-

sebimi ise yükseltiyorum.’ Çünkü biz O’ndan ayrlmadmz gibi ken-

disinden ayrlmamz da söz konusu deildir. Hak da bizden ayrlmaz

ve uzaklamaz. Nasl olur da ‘avucunda bulunduumuz’ ve ‘her nerede

olursak olalm bizimle beraber olan’ kimseden ayrlalm? Varlk veya

yoklukla nitelendiimiz hangi durumda olursak olalm Allah bizimle

beraberdir.

Sonra öyle der: Takva sahipleri nerededir?’ Bunun üzerine hepi-

miz O’na doru gideriz, çünkü içimizden her biri kendine gelen zor-

luklar uzaklatrmada Allah’ siper edinir. Bu anlamyla takva, ‘Size

denizde bir zarar isabet ettiinde, O’ndan baka dua edecek kimseler kay-

bolur
'327

ayetinde belirtilir. Ayn zamanda her birimizi Hak, kendisi

hakknda kötü olduu söylenen eye kar siper edinir. Kötülük oklar

bize frlatlrken Hakk’a siper oluruz ve naho olan her ey bize nispet

edilir. Bu durum Hakk’ kendimize tercihimizden kaynaklanr. Böylece
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Misal olarak ‘biz’, ‘kukusuz biz’ gibi ayetlerde geçen ifadeleri verebili-

riz. Ayette
‘

Biz her eyi ölçüyle yarattk’
31 *

ve ‘Biz zikri indirdik ve biz onu

koruyacaz’
319

buyrulur. Allah -isimlerini deil de- yalnzca hüviyetini

anlatmak isterse
‘Kukusuz ben Allah olanm, benden baka ilah yok’

310

buyurur. Burada tekil yapmtr. Biz nerede, ben nerede! ‘Biz’ zamiri-

nin azameti ifade ettiini söylemenin manas yoktur, aksine o çoklu-

un ta kendisidir. Bu balamda çokluk, esma-i hüsna’nn (güzel isim-

ler) delil olduu eylerdir. Bazen de çokluun anlam, Hakk’n var

olanlarn ayn olmasdr. Bu durumda suretler, bileik mümkünlerin

hakikatlerinin deimesi nedeniyle, deiir. Çünkü Allah Teâlâ kendi

hüviyetinin surederin bütün güçleri olduunu söylemitir. Baka bir

ifadeyle Allah kulunu sevdiinde, ona kendini gösterir ve kul -

mümkün sabit kalmakla birlikte- Hakk’ Hak ile görür. Hak kendisin-

den ibaret olan kuvveti kula izafe eder. Allah Teâlâ ‘Ben kulun duyma-

sym’ der. Burada onun zamiri kula dönerken duyma (gücü) Hakk’n

ta kendisidir. Kul ancak duyma gücü vastasyla kul olmutur. Aksi

halde yaratlrken ve bütün tasarruflarnda çarldnda ‘
iittik ve itaat

ettik’
321

diyecek kimdir? Kendisine ‘ol’ denilen ey sözü duymam ol-

sayd, var olmazd. Rabbine itaati de olmasayd, var olmazd. Allah

Teâlâ bütün hallerde kulun duymasdr ve bu durumu ona kefettirir.

Durum Allah'n kendinden haber verdii ve müahede ve kefin

verdii bilgiye göre olunca, Allah hakknda ‘biz’, ‘kukusuz biz’ gibi

çoul zamirler kulianlabilmitir. (Mümkünlere ait) güçler ve varlklar

O’ndan baka olmadklar için de
‘Kukusuz ben Allah olanm’

322
ayetin-

de geçen teklik geçerli olmutur. Bunun yan sra hüve (O) ve sen gibi

tekil ahs zamirleri Allah hakknda kulianlabilmitir. Misal olarak ‘An-

cak sana ibadet ederiz’
323

vb. ayetlerde geçen zamirleri verebiliriz. Allah

‘biz’ zamirinin çokluu karsnda kendini birleyerek öyle buyurmu-

tur: ‘0 sizinle beraberdir’
324 Baka bir ayette bizim birliimiz karsnda

kendini çoul yaparak
‘

Biz ona daha yaknz’325 buyurmu, insana dönen

zamiri tek yapmtr. Öyleyse çokluk bizimle ortaya çkmken birlik

O’nunla vardr.

Yaratlmlar her nerede bulunurlarsa, Hak er-Rahman ismiyle on-

lara elik eder, çünkü rahim O’nun bir daldr ve bütün insanlar ra-
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Böylece münazelede zikredilmi olan ‘hakir gören galip gelir ve

küçümsenen men edilir’ ifadesi anlamm bulmutur.

''Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ SEKSEN ALTINCI BÖLÜM
'ah Damar' ve Beraberlik Mekân Münazelesinin

Bilinmesi

Ben kulumla beraberim her nerede olursa

Gelecekte geçmite ve imdi

Snrl mutlak veya münezzeh iken

Mukaddesken veya bir nekdn doldururken

Kim özlemden söz edip beni görmek isterse

Sknt vermi olur bize

Ben neredeyim, sen neredesin!

Niçin fiil ve zaman düünmedin

?

Nasl olur da celalimi görebilir

Baylma bizi göreni gördü

Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘Bi?: ona ah damarndan daha yaknz’* 1 *'

Baka bir ayette öyle der: ‘Her neredeyseniz O sizinle beraberdir’
317

Al-

lah hüviyetiyle bizimle beraberken isimleri itibaryla bize bizden ya-

kndr. Hak mutlak birliiyle birlikte kendini çoul zamirle ifade etti-

inde, kendine delil olmalar bakmndan farkl hakikatlere sahip isim-

lerini dikkate alarak çoul yapmtr. simlerin medlulü ve gösterdikleri

ise Hak’tan bakas deildir, çünkü onlarn medlulleri Hak’tr ve hepsi

O’nun isimleridir. Bu durum, lafz ve kelimeler âleminde cem’ (yani

çoul) lafzyla ifade edilir, baka bir ifadeyle çoul zamirle anlatlr.
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ri, korkutmalarn ve vaatlerini anlasnlar diye onlara uyar. Akl delili

Hakk’n bir mekânda snrlanmasnn imkânszln gösterirken eria-

tn dili Allah için mekânda bulunma)! zikretmitir. Bu durum, kendile-

rine peygamber gönderilenlerin dillerindeki ortak kullanmdan kaynak-

lanr. Hz. Peygamber zenci cariyeye ‘Allah nerededir?’ diye sormutur.

Soruyu peygamberden bakas sormu olsayd, akl soruyu sorann ca-

hil olduuna hükmederdi, çünkü Allah için mekân olamaz. Soruyu

soran peygamber olup onun hikmeti ve bilgisi malum olduu için, bu-

radan muhatabn Yaratcsn ancak kendi tasavvuru ölçüsünde bilebi-

leceini anladk. Alk olduu dilden ve kendi tasavvurundan baka bir

ekilde peygamber kadna hitap etseydi, hiç kukusuz, amaçlanan yarar

kalkar, kabul gerçeklemezdi. Binaenaleyh peygamberin hikmeti, öyle

bir hususu öyle bir soruyla ve ifadeyle sormak eklinde tecelli etmi,

kadn göü iaret ettiinde Hz. Peygamber ‘Mümin bir kadn’, yani

Allah’n varln tasdik eden bir kadndr demi, hâlbuki ‘bilgili bir

kadn’ dememitir. Âlim bilgisiyle cehaletinde cahile elik edebilir (onu
A

anlayabilir). Alim olmayan cahil ise âlime elik edemez ve ona bilgisiz-

ce yaklar. Bütün bunlar, âlemdeki ilahi hikmederdir.

Bilmelisin ki zelillik ve küçüklük, âlemin kendinde bulunduu ha-

kikatin ta kendisidir, çünkü âlem özü gerei mümkün ve yoksuldur.

Öyleyse âlem amaçlarna ulamaktan men edilmi olandr. Ayn za-

manda iradesine ulamaktan da zat gerei engellenmitir. Âlemdeki

baz arzularn gerçeklemi olmas, baz gayelere ulalm olmas, âlem

için söylemek istediimiz husustan seni perdelemesin. Bu durum âlem

için -kendi iradesiyle deil- Hakk’n iradesiyle gerçeklqir. rade edilen

ey ve kulun iradesi beraberce Hakk’n iradesiyle meydana gelmiler-

dir. Binaenaleyh varlkta herhangi bir eyin bizatihi kulun iradesinden

var olmas imkânszdr. Kulun iradesi herhangi bir eye nüfiz etmi

olsayd, her eye etki ederdi ve irade edilen gerçekletiinde mümkü-

nün iradesiyle gerçeklemi olurdu. Vaki olan ilerin Allah’n iradesiyle

gerçeklemi olduu ortaya çkmtr. O halde âlem zat gerei hakir

olduu gibi zat gerei mahrümdur. Âlem zat gerei hakirdir, çünkü

kulluk onun zati özelliidir ve kulluk zillet demektir: zelil olan herkes

hakir ve küçümsenen, küçümsenen herkes yaratlmtr.
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siyah kabul edecek bir mizaç da olmaldr. Dolaysyla her ikiniz de -

her kim olursanz olun- gereklisiniz, çünkü âlemdeki her ey lazmdr

ve âlemde her bir mizaç bulunmaldr. Hakkn fiili kullarnda yaratm

olduu amaçlara göre gerçeklemez. O’nu fiili hikmetin gereine gö-

re gerçekleir. Hikmetin gerekrirdii ey ise âlemde vaki olan ve mey-

dana gelendir. Baka bir ifadeyle onun ortaya çkmas, hikmetin ta

kendisidir. Çünkü Allah’n fiili hikmetin malûlü deil, hikmetin ta

kendisidir. O’nun fiili hikmetle malul olsayd, fiilin gerektireni hikmet

olur, bu durumda Allah hükme konu olan biri haline gelirdi. Hakk’n

hükme konu olmas mümkün deildir ve dolaysyla herhangi birinin

O’na bir eyi zorlamas mümkün deildir. Fakat Allah Teâlâ’nn bize

zikrettii durumlar vardr. Allah bizzat kendisinin kendisine zorunlu

kld durumlardan söz etmitir, baak bir sebep O’na herhangi bir

eyi zorunlu klmamtr.

‘Beni bu mizaçtan baka bir ey engellemitir’ diyebilecei düü-

nülen özel bir mizacn sahibine bu düüncenin bir hata olduu söy-

lenmelidir. Çünkü mizaç ortaya çkan eyin ta kendisidir, baka bir ey

deildir! Bir eyin ‘için benden bakas olmad’ demesi mümkün de-

ildir. Nitekim bu hususu daha önceki bölümde terkibin basitlerden

ibaret olduunu söylerken açklamtk. Terkip bir nispettir ve nispet

var olmayan (ademî) bir durumdur. Bu basitlerin terkibi olmasa ve

onlar bir araya gelmeseydi, daha önce var olmayan bir ey ortaya çk-

mayacak ve var olmayacakt. Öyleyse ortaya çkan ey, basitlerin kendi-

lerinden baka bir ey deildir. Bu mizaçtan ortaya çkan ey de mizaç-

tan bakas deildir. Dolaysyla ‘niçin engellendim?’ diyecek biri yok-

tur. Böyle bir ey olmaynca, ilahi cömertlikte engellenme de mümkün

olmamtr. O halde engelleme ve engelleyen (bahsi), var saylan nis-

pedere döner. Allah herkese bu ve benzeri bilgileri öretmez. eriatiar

ise insanlarn dillerinde alkanlk haline gelmi ifadelere göre inmitir.

Bu nedenle Allah ‘Her peygamberi kavminit diliyle gönderdik
'315 buyu-

rur. Dolaysyla her peygamber dilde aina olunan anlaylara göre va-

hiy getirmitir. Bazen dildeki uzlama hakikatlerin kendinde bulundu-

u durumdan farkl bir ekilde gerçekleirken bazen öyle olmaz. Allah

Teâiâ bürün bu durumlarda kendi katndan indirmi olduu hükümle-
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Çünkü Hak ancak hak olarak ölçer ve tartar. Bu nedenle Hakk’n tera-

zisinde iki kefeden birisinde yukar kalkma veaa inmenin bulunmas

gerekir. Terazinin kefeleri itidalde bulunsayd, âlemde ne adalet ne bir

varlk ortaya çkard. Aleme ilahi eriat terazileri yerletirildiinde, ada-

let âleme yaylmtr. Ayn ekilde âleme doal terazi yerletirilmi ol-

sayd, dünyada hastalk veya ölüm gerçeklemezdi. Nitekim cennette

bunlar bulunmayacaktr, çünkü cennetteki doal terazi ve mizan, kendi

hükmünü izhar eder. Bu nedenle oras beka diyardr. Dünyadan doal

terazi kaldrld gibi cennetten de er’î terazi kaldrlmtr. Öyleyse

verme ve engelleme iki terazi olmasayd, âlemde hükümleri olmazd.

Bu terazilerle tartan ise el-Mu’ti (veren), el-Mani (engelleyen), ed-Dar

(zarar veren) en-Nafi* (fayda veren) diye nitelenendir. O her eyi bi-

lendir.

Tahkik ehlinden birisi çkp üahi cömertlikte engellenmenin bu-

lunmadn ileri sürerse, ‘haklsn’ deriz. O da öyle der; Ben hakl

isem ve söylediimi kabul ediyorsan, Allah’n el-Mani isminin hükmü

ne olacaktr? Alemde gerçekleen engellemenin kayna nedir? Çünkü

biz onu inkâr etmiyoruz.’ öyle cevap veririz: lahi cömertlie gelirsek,

bu konuda bir engellenme yoktur, fakat onu mümkün kabul ederken

imkansz olan (muhal) kabul etmez. Kabul edeni bilince, engelleyeni

ve engellemeyi de örenirsin! Mutlak cömertlikten kabul edenler, ken-

di istidadanna göre kabul ederler. Misal olarak güneinn almada

kuma ve çamarcy verebiliriz. Kuma güne yla beyazlarken

yüzü beyaz olan çamarcnn yüzü kararr. in hikmetini bilen aklc

onlar hakknda öyle der: Ik tektir, fakat çamarcnn mizac güneinn siyah olarak kabul etmiken, kuma beyazl kabul edecek mi-

zaçtadr. Dolaysyla mizacn seni beyaz kabul etmekten alkoymutur.

Kumaa da öyle denilir: Mizacn seni siyah kabul etmekten alkoy-

mutur. Öyleyse zikredenlerin her birisinin kendi hal diliyle söyleyebi-

lecekleri udur: ‘Niçin bana siyah kabul edebilecek bir mizaç verme-

din? Çamarc da öyle der: Niçin bana beyaz kabul edecek bir mizaç

vermedin?’

öyle deriz: Âlemde çamar ve çamarcnn bulunmas kaçnJ-
A

mazdr. Alemde beyaz kabul edecek bir mizaç olmas gerektii kadar
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l olduunu anlar. Hâlbuki talibinde izzedi olur ve küçümsemezse,

men edilmez. te kendinden böyle haber vermektedir.

Bazen Allah’n onu talebinden engellemesi ve elindekini ondan

almas, kiinin Hakk’a dönmesinin ve tövbe etmesinin sebebi olabilir.

Allah onu bu tövbe nedeniyle said ve mudu klar. Öyleyse akll insan

hallerinde ve tasarruflarnda Allah’n onu neye ehil kldna bakmal-

dr! Bütün bunlarn Allah’n hal diliyle gerçekleen hitaplar olduunu

anlar. Böylece anlay gözünü ve kulam bu aklî ve hal hitaba açar, o

konudaki anlaynn gereiyle amel eder. öyle diyebilirsin: Kiinin o

konudaki anlay o makamn gücünün verdii bir ey olabilir.’ Ceva-

ben öyle deriz: Biz bunu kastetmiyoruz ve bize kar ileri sürdüün

bu görüten de habersiz deiliz. Fakat Allah, yeryüzünde adaleti uygu-

layalm diye bizim için âlemde erî ölçüler ve teraziler yerletirmitir.

Allah Teâlâ âlemde bir ölçüye göre gerçeklemesini irade ettii bir eyi

verdiinde, ondan teraziye giren kadarm alr ve terazinin kaldramaya-

ca ksm brakrz. Çünkü tartlan kefenin karsnda dier kefede bel-

li bir miktar ve ölçü vardr. O miktar, tartlan ve ölçülen eyden o va-

kitte muhtaç olduumuz ksm belirler. îte ‘Diledii eyi bir ölçüyle in-

dirir
’313

ayetinin anlam budur. Bu ksm, terazinin dier kefesinde bu-

lunan miktardr. ‘Biz onu belli bir miktarla indiririz .’
314 Bazen terazi

mekîl olabilir (tahl ölçei). Terazi ile mikyal arasndaki fark udur;

Terazi senin dndadr ve tartlandan dier kefede bulunan miktar

alrsn. Hâlbuki mikyal veya mekîl, belirli bir halle nitelenmi olman

itibaryla, senin zatn demektir. te o hal mekîlin ölçü birimidir. Do-

laysyla ondan ancak mikyalin kabul ettii ekilde hale göre olan ala-

biliriz. Bizim aldmz gerçekte terazide olduu gibidir. Çünkü kefe-

lerden biri ar geldiinde, terazi ve ölçü olmaktan çkar. Çünkü o ya

hafif gelmekle veya baka bir nedenle mukabilindeki miktardan uzak-

lamtr. Peygamber kendisine inzal edilen eriadar için ‘mikyal’ me-

sabesindedir. Hak ise bir emrin mahalli olamayaca için kendisini

mikyal yerine koymaz. Fakat Allah kendisini âlemdeki mertebelere gö-

re adaleti yükseltmek ve aa indirmek üzere elinde terazi bulunmakla

nitelemitir. Hakk’n terazisindeki her yükselme ve aa inme, âleme

yerletirilmi olan terazideki iki kefe arasndaki itidalden kaynaklanr.
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ilkinin zdddr. Bu durumda Allah’n onu men etmesi, rahmetinden

kaynaklanr. Misal olarak Allah Teâlâ’nn ‘

Allah rzk kullarna yaym
olsayd, yeryüzünde taknlk yaparlard'

3™
ayetini verebiliriz. Çünkü

onlar rzkn yaylmasnn hak ettii ükrü yerine getiremeyecek kadar

zayftrlar. Onun gücü nimete kar nankörlük, taknlk, kötülük ve

markla yeter. Bu durum dünyada makam sahipleri arasnda teza-

hür eder: Bir makamn sahibinde hükümran olduunu gördüünde, o

kiinin makamn aasnda bulunduunu ve makamn izzetiyle onu

diledii eküde yönlendirdiini anlamalsn. Böyle birisi Hakkn veya

yaratklarn diliyle her halükarda knanmtr. Makam sahibinin maka-

m yönlendirdiini ve makam üzerinde hüküm sahibi olduunu gör-

düünde ise o kiinin makamn üzerinde olduunu bilmelisin. Böyle

bir insan Allah nezdnde ve âlemde her dille övülür. Öyleyse insan

hikmetin ve hakikatin gereiyle men edildii kadar hakikat ve hikmetin

gereiyle ona verilir. Nitekim Allah Teâlâ kendinden söz ederken ‘
Fa-

kat onu diledii ekilde ölçüyle indirir
'317

buyurur. Bu durum o ahsn

ölçüleri bilmesinden kaynaklanr. Allah Teâlâ ‘Kukusuz O kullan hak-

knda haberdar ve onlar görendir
'312

buyurur. Allah rzk kime yayaca-

n, bakasna verip de taknlk yapmasna yol açt genilie göre

kimden daraltacan en iyi bilendir. Bu nedenle Allah bütün kullar

arasnda rzk genilemesinden söz etmi, taknl da hepsine izafe

etmitir. Çünkü Allah Teâlâ rzk bir ksmna yaym onlardan bu geni

rzk nedeniyle, taknlk meydana gelmitir. Çünkü geni rzk onu nef-

sinin zorunlu olmayan ihtiyacyla megul olmakla zorunlu ihtiyaçlarn-

dan alkoymutur. Misal olarak Allah’n geni mülk verdii bir hü-

kümdar düünebiliriz. Hükümdarn asldan kaynaklanan yoksunluu

ve muhtaçl bakasnn mülkünü ele geçirmek üzere çalmasn ve

sahip olduuyla yetinmemesine yol açar. Hâlbuki sahip olduklarna

sahip olmazdan önce onlarn bir ksmna sahip olmak ve onunla ye-

tinmek isterdi. Allah tatmin olaca kadar ona verdiinde, bakasnn

elindekini de elde etmek istemi, fakat onu elde edememitir. Bakas-

nn elindekini ancak yeryüzünde taknlk yapmayla ele geçirebilir. Ba-

zen taknlk elindekini yitirmesine yol açabilir. Böylece yapt iin

neticesinde piman olur ve kendisine dönen eyin bizzat kendi takn-
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Allah’a etki edebilsin? Allah var olmasn irade ettii her hususta zahir-

de ve bâtnda âlemi hareket ettirendir. Bu yönüyle O’na etki eden biri

olsayd, Allah kendi kendine etki eden olurdu, yoksa âlem etki etmi

saylmazd. Hatta bu konuda söyleyebileceimiz söz udur: ‘Allah

kendine etki etmitir .

5 Bunu söylersek, âlem, yani sebebin önce gelmi

olmas, Allah’m bir ahsta kendini kzdrtan sebebi var etmesi demek-

tir. O kii de Allah’n kendisinde yaratm olduu fiil nedeniyle O’nu

kzdrr. Bu fiilin onda yaratlmas, kulun bedbaht olmasndan kaynak-

land gibi -Hakk’ kzdran iin akabinde ortaya çkan duruma göre-

ilahi ceza veya mafiretin ortaya çkmas veya rahmetinin kula hâkim

olmas amac da tar.

Münazelede bize ‘Kim küçümserse men edilir
5

denilmiti. Bazen

küçümsemek hakknda küçümsendii kimse için mahrumiyetin ta ken-

disi olur, çünkü öyle biri neyi talep ettiini bilmiyordun Bu durumda

hakknda o eyin küçümsendii kimseden o varlk, daha üstün bir ey

nedeniyle men edilir. Çünkü talip istedii eyin deerini bilmiyordur

ve yannda bulunmad için de o ey deerlidir. Hâlbuki söz konusu

ey Allah katnda talep eden hakknda talibin (zannettiinden) daha

deersizdir. Bu nedenle Allah o inam talep ettii eyden men eder.

Engellenen insan ise bu durumun istediini verme gücüne sahip olana

kar yapt hatadan kaynaklandn zanneder, hâlbuki gerçek öyle

deildir. Allah Teâlâ dilerse onun basiretini açar ve kendisi ve talep

ettii ey hakknda kef ile onu rzklandnr. Bu keifle birlikte ona

doruyu göstererek, talep ettii eyin gerçekte o ey olmadn bildi-

rir. Bu durumda insan böyle (deersiz) bir eyi talep ederek Allah’a

muhtaçlkla nitelenmeyecek kadar deerli olduunu görür. Anlar ki

Allah kendine kar hata yapt için onu men etmemi, sadece ona

nispetle talep edileni deersiz gördüü için men etmitir. Bunun üze-

rine insan bu engellenme nedeniyle Allah’a ükreder. Bu ‘küçümseyen

men edilir’ sözünün yorumlarndan biridir.

Dier yorum udur: Talip kendi kadrinin üzerinde bir eyi isteye-

bilir. O kadar ki o ey kendine verilseydi, onu alamaz ve kabul ede-

mezdi, çünkü onu tayamayacak kadar zayftr. Bu nedenle talep ettii

eye göre zayfl vc (deersizlii) nedeniyle men edilir. Bu durum
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leri küçümserler. Bu balamda himmetler bir durumu/eyi var etmeye

yönelirler. Sen de o eyi var etmek üzere kendisine ait belirli bir sebebi

incelersin ve aratrrsn. Onun sebebi fiillerden ve sözlerden ise, o fiile

veya söze koyulursun. Söz konusu eyin sebebi (söz veya fiille etki edi-

lemeyecek kadar) yüce bir ey olup ancak Allah’a yönelmeyle etki et-

mek mümkün olursa, duayla ve sadakatle O’na yönelirsin ve bu tevec-

cühle himmet etki eder. Himmet sahibi mümin bir insan ise etki ede-

cei eyi Allah’m gücü ve azameti karsnda küçümser; mümin deil-

se, himmetinin gücü ve ona erki etmek için yararland araçlar nez-

dinde o eyi küçümser. Küçümseme gerçekletiinde o ey, her du-

rumda kiinin gözünde maluptur. Onun asl da küçümsemedir (ken-

disi nedeniyle deersizliktir), çünkü âlemdeki her ey, Allah’n büyük-

lüü karsnda deersizdir. Bu bahis, nispetleri bilmenin bir yönüdür.

Buna mukabil âlemdeki her eye -o eyin kendi büyüklüüyle de-

il- Allah’n büyüklüüyle bakarsan, o ey deerlidir. te edep bu de-

mektir. Çünkü azim olan Hakka ancak saygn ve deerli bir ey nispet

edilebilir. Böyle bir davran, azîm olann büyüklüünü âleme bu bak
açsyla bakan insann nefsinde yüceltir. Onu küçümseyip kendisini

deerli görendeki gibi herhangi bir tarzda yüceltmeyen bir insan
(0 ey

Allah’a göre deerli deildir’™
7

ayetini delil getirebilir. Hâlbuki bilgili

insan, bu ayeti bir eyin deerini benzerlerine kar tasavvur ederken

düünmelidir. Bir eyin deerine inandnda, bu durumda öyle de-

melidir: Benim gözümde deerli olan ‘O ey Allah'a kar deerli deil-

dir.
,m Bununla birlikte bize göre o ey deerlidir. Böylece aziz olan

aziz olan için sabittir.

te edep ve yüceltme bu demektir. Her ey kendi izzetine ramen

Allah’m izzeti karsnda deersizdir. Onun izzeti bu hüküm nedeniyle

tesire konu olmaz. ma ettiimiz hususun hakikatini bilen biri, Allah’

kzdran ve O’nu raz edenden hareketle âlemden ilahi mertebede orta-

ya çkan etkinin konuyla ilgili olup olmadn sorabilir. Ona öyle de-

riz: ‘Bu husus incelediimiz bahse girmez. Çünkü âlemdeki ‘Her eyin

melekûtu Allah’n elindedir

d

309 Her eyi yönlendirmek Allah’a ait bir i-

tir. Bu balamda kzgnlk, raz olmak ve duaya icabetin sebeplerini var

eden Allah’tr. Herhangi bir ey O’nun dma çkmamtr ki, o ey
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eyi izhar eden el-Hâkim’i de tanmaz. Bilgisizlikten daha çirkin bir ey

yoktur.

öyle sorabilirsin: ‘Bilgisizlik de âlemdendir. Hâlbuki sen onu çir-

kin saydm. Onu çirkin saydma göre, varlnda bilgisizliin kendine

dayand kimseyi de çirkin görmü olmalsn.’ Buna cevaben öyle

deriz: ‘Bilgisizlik var olan bir nispet olsayd, söylediin doru olurdu.

Bilgisizlik ‘bilginin yokluu’ demektir, o kadar! Dolaysyla bilgisizlik

var olan bir ey deildir (yoktur) ve yokluk kötülük demektir. Bu iti-

barla kötülük her nerede/zaman düünülürse düünülsün bizatihi

kabih ve çirkindir. Sahih bir rivayette Hz. Peygamber’in Rabbine öyle

niyaz ettii aktarlr: ‘Bütün iyilik senin elinde, kötülük sana ulaamaz.’

Hz. Peygamber kötülüü Hakka nispet etmemitir. Kötülük var olan

bir ey olsayd, var edilmesi Allah’n ii olurdu, çünkü O’ndan baka

fail yoktur. O halde bütün varlk hayr ve iyidir! Daha dorusu varlk,

mutlak hayrn ta kendisi, o da Allah'tr.

Tekrar esas meseleye dönerek öyle deriz: ‘Kim hakir görürse ga-

lip gelir.’ Bunu himmetler bahsinde açklayacaz.

Meselenin esas udur: Bir eyi küçümseyenin himmeti, küçümse-

dii eye tesir edecek ekilde güçlenir. Bir ey ne kadar yüce görülürse,

ona tesir o kadar azalr veya herhangi bir etkide bulunmayacak hale

gelir. Çünkü eyada edilgenlik ve infial, himmetlerin (gücüyle) alakal-

dr. nsanlarn malum sihri yaparkenki tesirlerini düününüz! Sihirbaz

sihir yaplan küçümsememi olsayd ve söz veya hal veya davranyla

icra ettii sihrin himmeti nedeniyle tesir edebileceinden emin olma-

sayd, sihir kesinlikle etkili olmazd; hâlbuki sihir etkili olmaktadr.

Yapt ite böyle bir himmeti olmayan ve bilgisiyle, sözüyle ve davra-

nyla sihirlcmck istedii insan gözünde büyük gören kimse hiç bir

ekilde tesirini icra edemez. Bu nedenle öyle dedik: Kim hakir görür-

se galip gelir! Nitekim bu miinazelede bize de böyle denilmiti. Tevec-

cüh doru olursa, vecd de (ve vücîd) doru olur. Âlemde meydana

gelen eyaya baknz! Onlar âlemin etkisinden meydana gelemeyecek

veya âlemin hükmüne konu olmayacak kadar yücedirler. Çünkü ben-

zerler, hakikatleri itibaryla, âlemdeki dier eylerin edilgeni olmaya

kar direnir ve benzerlerini küçümserler, daha dorusu âlemdeki cüzî-
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makamn peindedirler, çünkü biz teklif diyarndayz. Burada bir eyi

kaçrrsak, ahirette onun hayrn yitirmi oluruz ve o hayr yitirmi ol-

makla Allah katnda inayete mazhar kimselerden olmadmz anlarz.

Bu durum, hayr yitirmemize yol açan o hali elde etmek üzere çal-

madmzda böyledir. Peki ilerin esaslarn (örenmek için) nazari

düünceyle hareket edip hakikatin bir ksmm örenmekle iyilii yitir-

meye yol açan böyle bir hükümle nitelendiimizde durum nasl olabi-

lir? Bizi hayrdan mahrum eden bu az bilgide o hüküm bulunur. Bu

konuda nazarî/teorik düünceyle hareket edenlerden pek çok kimse

gördük: Onlarn zevk kaynakl halleri yoktu. Allah hal ve düünce ba-

kmndan bizi böyle bir durumdan korusun!

Delilin deeri medlulün (deliilendirilen) deerine baldr. Al-

lah’n varlna delil olduuna, göre, âlem her yönüyle deerlidir. Bu

nedenle âlemde herhangi bir ey küçümsenemeyecei gibi hafife de

alnamaz. Teorik düünce yönüyle meseleye bakarsak durum böyledir.

Kuran -1 Kerim’de de çeitli ayederle ayn husus dile getirilir: ‘Deveye

bakmazlar m, nasl yaratlmtr? Göe bakmazlar m, nasl yükseltilmi?

Dalara bakmazlar m, nasl dikilmiler?’™
2
Bunlar Kuran- Kerim’de

bakmaya (ve nazarî düünmeye) iaret eden ayederdir. Baka bir ayette

‘Göklerin ve yerin melehûtunu düünmezler mi ?
5303

denilirken baka bi-

rinde
‘Bakmaz msn, Rabbin gölgeyi nasl uzatr.1

”304
,
baka bir ayette

‘Görmez misin Allah’a secde eder
’305

buyrulur. Baka bir misal
‘Onlara

ayetlerimizi ufuklarda ve nefislerinde göstereceiz, ta ki onun hak olduu

kendilerine görünecek
5306

ayetidir. Kur’an- Kerim’de böyle ayeder çok-

tur.

Kef ve vecd ehline gelirsek, onlara göre, âlemdeki her parça hatta

Allah’m âlemde yaratm olduu her ey, var oluunda ilahi bir hakika-

te dayanr. Kim bir eyi küçümser veya hafife alrsa, hiç kukusuz, onu

yaratan kimseyi hafife alm ve küçümsemitir. Varlktaki her ey, hiç

kukusuz, Allah’m kendisine göre yaratm olduu bir hikmetle var

olmutur, çünkü Allah hikmete göre yaratr Baka bir ifadeyle ancak

gerekli olan, gerektii ey için ve gerektii üzere ortaya çkar. Kim e-

yann hikmetini görmezse, hiç kukusuz, yaratlm olan da anlaya-

maz. Kim yaratln hikmetli olduunu bilmezse, hiç kukusuz, her
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Nitelenir ve inayetlere mazhar olurlar

Allah bize ve sana ruhu’l-kuds ile yardm etsin, bilmelisin ki:
A

Alemde bir eyi hakir görmek Allah’tan çekinen bir takva sahibinden

meydana gelebilecek bir davran deilken Allah’ ya delille veya zevk

yoluyla bilen bir insandan meydana gelebilir mi? Çünkü âlemdeki her

varlk Allah’n iardr, çünkü bizzat Allah onu kendisine delil yapm-

tr. Allah Tcâlâ iarlarn yüceltenleri nitelerken öyle buyurur: ‘

Allah’n

iarlarm yüceltenlere gelirsek, bu davran „ kalplerin takvasndandr.'™

Yani iarlar yüceltmek, kalplerin takva duygusundan veya iarlarn

kendisi kalplerin takvasndadr. Sonra Allah Teâlâ teklif diyarnda i-

arlar (dedii eyler) için zahirî ve bâtnî davran ve hareketlerinde

yükümlü için snrlar belirlemi, o snrlar ruhen ve duyusal olarak ta-

sarrufta bulunaca bütün hususlar kaplamtr. Allah o snrlar yü-

kümlü için ‘haramlar
5

olarak belirleyerek öyle buyurmutur: ‘Kim Al-

lah’n haramlarn yüceltirse...'™ Onlarn yüceltilmi olmas, hüküm

itibaryla Allah’n kendilerini belirlemi olduu ekilde haram olarak

braklmalar demekür, çünkü haramlarn haram olmaktan çkartacak

baz durumlar vardr. Nitekim ahirette cennette bir engelleme olmak-

szn kaytsz anlamda haram olmann dna çkartlrlar. Bu durum

‘Cennette dilediiniz yere yerleiniz

’

2™
ayetinde belirtilir. ‘Orada nefisle-

rinizin arzu edecei eyler vardr.’ Allah
‘
Bugün cennet ehli meguliyet

içinde elencededir
,î0° buyurur. Orada engelleme kalkmtr.

Bazen kul yükümlülük diyar olan dünyada bu mertebeye yerleti-

rilir ve hakikatinin verdii üzere tasarrufta bulunmak ister, fakat kendi

mertebesinde tasarruf eder. Allah’n haramlar o yerde düer. Kul ha-

ramlar kendiliinden kaldrmaz fakat onlar hakknda bir tazim bul-

maz, Rabbinin nezdinde kendilerini yüceltmemi olduu için, onlarn

hayrlarndan yoksun kalr. Allah Teâlâ ‘Kim Allah’n haramlarn yücel-

tirse, bu durum onun adna Rabbi katnda daha hayrldr
5301

buyurur. Al-

lah böyle demi ve vaatte bulunmamtr. Bunun sebebi udur: Hal

sahiplerine halleri baskn geldiinde, yaptklar davranlar nedeniyle

sorumlu tutulamayan deliler mesabesinde olurlar ve neticede Allah ka-

tnda pek çok hayr ve iyilikten mahrum kalrlar. Bu nedenle hal, kâmil

büyükler tarafndan talep edilen bir ey olmamtr. Hal yerine onlar
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Allah’n fiili olduuna göre, abesi ise Allah yaratmamtr. ‘Bütün i

O’na döner .

9296

Münazeleleri bilen kimse bütün bunlara ve benzerlerine vakf ol-

maldr. Âlemde gerçekleen bütün tereddüderin asl ve dayana bu-

dur. Bu balamda ilahi tereddüde veya (benzer bir duruma iaret eden

Rahman’a ait) iki parmaa veya iki ilhama gelirsek, bu konu ayr bir

konudur. Onun burada ele alamayacamz baka bir hükmü vardr.

(Âlemdeki bütün tereddüder için) Asl olan ilahi tereddüt ile müteka-

bil ilahi isimlerin hakikatlerinin verdii eydir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

imdi bu bölümde münazeleler esnasmda bizim için meydana ge-

len baz ilahi bilgileri zikredelim, çünkü o bilgiler saylamayacak kadar

çoktur. Biz bir ksmn zikredeceiz.

ÜÇ YÜZ SEKSENBENC BÖLÜM
'Hakir Gören Galip Gelir, Küçümseyen Mahrum

Kalr' Münazelesinin Bilinmesi

Allah’n kullarn küçümseme, var bir kymetleri

Makamlar senin için bir araya gelse de yapma

Onlarn hakikatlerini izhar eden O’nun isimleri deil mi?

Onlar bu isimler hakknda bilgisiz kalsa bile öyledir

eriat ihlal ettiklerinde

Yasaklar ihlal etmi olurlar

Rahman’n korusudur diye kaçmaksn

Hamiyetin etkisindeki kimsede bir hükmü var

Senin en güzel isimlerin O'nun güzel isimleriyle
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Ardndan münazele irade meydannda Rahman’n kalpteki par-

maklarndan iki parmak arasna sirayet eder, Kalbini eriltirse Rahman

da kendisini eriltir; dorultursa Rahman da onu dorultur. Her hü-

küm Allah’a aittir, çünkü O Ar üzerine istiva edendir ve hükümler bu

isimden icra edilir. Sonra münazele, kalp üzerindeki hâkimiyet müca-

delesinde melek ile eytan arasnda ilham ve vesvese vermede ortaya

çkar. Mükellef insan vesvese ve ilham kalbinde bulur. Mükellef ol-

makszn kalbinde bir tereddüt bulduunda, ya yükümlülük diva-

rndadr veya orada deildir. Teklif diyarndaysa, tereddüt melein ve

eytann ilhammdr (vesvese). Her biri ilhamn kendisine ulatrd-

nda, yükümlünün fesada yardm etmek üzere bir katk salamasn

ister ve bu sayede günah yükümlünün üzerinde kalr. Misal olarak yü-

kümlülük çana ulamam ild sabiyi verebiliriz. ki sabi her birisine

hâkim olan eytann dürtüsü ve vesvesesiyle kavgaya tutuurlar, ardn-

dan babalan veya akrabalar veya komular veya orada bulunan iki

ahs gelir ve -er’i bir ölçüyü dikkate almakszn- sadece savunma gü-

düsüyle aralarna girer. Belki dc o iki çocuk için yaptklar i onlarn

günah kazanmasna yol açar. Bu nedenle bir sabinin kötülük yapmak

üzere hareket etmesi, eytann ona verdii vesveseden kaynaklanr.

Bunu anlamalsn ve en yetkin bügi ortaya çksn diye mertebeleri

bilmelisin. nsan yükümlü olmad veya teklif diyarnda bulunmad

takdirde, iki fiil arasnda bir tereddüde düerse, herhangi birisini yap-

masnda bir sorumluluk yoktur. Düünceler arasndaki bu tereddüt ve

‘münazele (gidip gelme)’ ilahi tereddüde benzer. Bununla birlikte kul

için tereddüt, kendisi hakknda en üst ve öncelikli olan arama arzu-

sundan ve talebinden kaynaklanr. Yükümlü insan iki ibadetten hangi-

sini yapaca hususunda tereddüde düebilir. Böyle bir tereddüt ilahi

tereddüdün ta kendisidir, yoksa böyle bir tereddüt iki ilhamdan (melek

ve eytann ilham) kaynaklanmaz. Bu esnada insanda ya iki gaye var-

dr veya eit ölçüde veya vaktin gerektirdii bir tercihle iki duruma ili-

en tek bir gaye vardr. Ayn zamanda o kii yükümlü olmad gibi

teklif diyarmda da deildir, çünkü teklif olmasayd eytan iva vermek

üzere zaman insana yaklamazd. Öyle bir i abestir, gerçekte her i
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O’nun tecellisini telakki ve O’na yaklamak üzere yükselmekten ibaret-

tir. Bu iki hüküm arasnda cn büyük ihtiamn ve derin bilginin kendi-

lerine ait olduu berzahlar ortaya çkar.

Münazele ilahi isimler arasnda da gerçekleebilir. Misal olarak in-

san üzerinde gerçekleen çatmadaki münazeleyi verebiliriz. nsan Al-

lah’n emrine kar geldiinde, bir yandan et-Tevvab, el-Gafir ve er-

Rahman isimleri onu ararken dier yandan el-Muntakim, ed-Darr ve

el-Müzill vb. isimleri de insan onu arar. Bu bölümde bir hadis zikre-

dilmiti: Kutsi hadiste Allah Teâlâ ‘Yaptm bir ite müminin cann

alrken olduu gibi tereddüt etmedim, o ölümü kerih görür, ben ge-

cikmesini, itana kavumas ise kaçnlmazdr5

buyurur. Burada anlatlan

ilahi isimler arasndaki münazelenin bir yönüdür. Bu kefi Hz. Pey-

gamberin huzurunda Deccal’n öldürülmesiyle ilgili olarak Allah’tan

örendim (zevk). Oradan bana rahmetin Allah’n kullar üzerine ya-

ylm olduu bir kap açlmtr ve bu zevk ile birlikte O’nun rahmeti-

nin her eyi kuattn örendim. Dolaysyla rahmetin hükmünün her

eye nüfuz etmesi gerekir. Buradan arazlarn var olma anndan sonraki

ikinci anda yok olmalarnn hikmeti örenilir. Allah Teâlâ arazn bu-

lunduu mahalde önceki arazlarn benzerlerini veya zdarm yaratr.

Çünkü araz bulunduu mahalli gibi sabit kalsayd -ki bu durum ma-

hallin onun gibi bir ey, yani araz olma bakmndan onun benzeri ba-

ka bir araz olmamas durumunda böyledir-, hiç kukusuz araz cevher

gibi baki kalr olur ve cevherin hali deimezdi. Böyle bir araz mesela

ilk yaratl anndan itibaren sürekli bedbahttr veya sürekli mutludur.

Böyle bir durumda Allah’n rahmeti, belirli kimselerde snrlanm ola-

rak kalrd. Nitekim ilahi rahmet özel bir nitelik sahibi kimseler hak-

knda zorunluluk (vücub) eklinde ortaya çkarken zorunlu rahmeti

hal; etmelerini salayan bir nitelikten yoksun olanlara ise ihsan ve lütuf

yoluyla ular. Nitekim daha önce söylediimiz rahmeti hak edip hak-

knda rahmetin vacip olduu kimse ise zorunluluk yoluyla rahmete

ular, onunla nitelenir vc rahmet onun adna zorunlu ve vacip olur.

Gerçekte herkes ihsa yoluyla rahmete ulam, rahmet de onlar ula-

mtr. Binaenaleyh asl veya fer itibaryla her ey O’ndandr.
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Böylece konuan, duyan, tutan, koan, hisseden, hayal eden, tasavvur

eden, ezberleyen ve insana nispet edilen bütün güçler birleir. Bütün

münazeleler, ilk ve son zahir ve bâtn arasnda ve de âlemin suretleriyle

tecelli suretleri arasnda berzah olarak bulunurlar. ‘Onu komu edin ki,

Allah'n kelamn duysun .’285 Burada Haktan aktaran, konuandr. Allah

bize duyulan söz ve kelamn kendi kelam olduunu -peygamberin de-

il- söylemitir. Bu berzahî hitapta getirmi olduun eyi incelemeli ve

anlay gözünü açmalsn! Böyle yaparsan sana hitap ettii eye göre

olursun. Allah’n kelam O’nun kulayla duyulabilecei gibi yaratlm

olan kelam da yaratlm kulakla duyulabilir. Duyan kulan ardndan

olduu gibi konuan da kelamn ardndadr. Allah Teâlâ öyle der; ‘Al-

lah onlar artlarndan ihata edendir. O anl Kuran’dr, Levh-i mah-

fuzdadr.'
1**

Yani Kuran deime ve bakalamadan korunmu Lev-

ha’dadr.

Kuran tevhide delil olan eyler olabilecei gibi tenzihe veya fiil s-

fatna veya ortaklk bildiren anlama veya tebih veya hüküm veya kssa-

lar veya tqvik ile korkutma bildiren öiider veya delillendirilen husus-

lularda bir delil olabilir. Bu yönüyle Rran- Kerim muhkem ve

müteabih ayedcrle snrldr. Âlemdeki bütün hitaplar da öyledir. O
halde cisim, içerdii doal meyil nedeniyle, varlnda müstakil deil-

dir. ‘Yaklm kitaptr .’
2*7 Yani o ilahi imlerle ve iktidar kalemini tutan

kâtibin sa eliyle yazlmtr. ‘Deri içinde...
,m Kastedilen iarî yoru-

muyla -yoksa tefsir olarak deil-, sensin. ‘Neredilmitir .’
289

Yani zahirdir

ve dürülmemitir. Baka bir ifadeyle örtülü deildir.
‘

Beyt-i Mamur .’
290

Beyt-i mamur. Hakk sdran kalp demektir. O kalbi dolduran

Hak’tr. ‘Yükseltilmi çat ...’
291

Kastedilen bataki duyusal ve manevi

güçlerdir.
‘Tututurulmu deniz. .

.’292
Yani hareketin sebebi olan atele

tutumu doa demektir.
‘

Rabbinin azab gerçekleecektir .’
293

Yani hay-

vani nefsin, emir âleminden olan ruhun ve yüce akln haz alaca ey,

efendisuden, terbiye edeninden ve onun durumunu slah eden efendi-

sinden meydana gelecektir. ‘Kukusuz gerçekleecektir .’
294

Yani vaki ola-

caktr. Çünkü ‘imkân’ özellii bakmndan süfli menziller kaytsz an-

lamda doas bakmndan snrl nefse aittir. 'Onu engelleyen yoktur.
>29i

Çünkü zikrettiimizin dnda bir ey yoktur. Öyleyse bizde olan.
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bizimle sofistlerin arasndaki fark, onlarn bütün âlemin bir hakikatinin

olmadn iddia etmeleridir. Biz böyle bir ey söylemeyiz. Bize göre o

hakikattir. Böylelikle biz bütün gruplardan ayrlrz ve gördüümüzün

ardnda bulunan hususlardan bize verdikleri bilgide Allah’a ve pey-

gamberine uyarz. Bu bilgi sayesinde müahede ettiimiz eyi ören-

dik. Müahede, kendisiyle Allah’n basirederimizi aydnlatt iman

nurunun kazandrd ve Allah’tan bize dönük bir inayettir.

Burada ortaya koyduumuz hususu anlayan, Hz. Âdem’in topra-

nn hamurunun kalntsndan yaratlm eyi örenir. Bütün âlem,

hatta var olan her ey, yeryüzünü doldurmaktadr ve imar etmektedir.

Bunun dnda sadece onu yaratan, var eden Hak kalr. Hak ise hüviye-

ti bakmndan bu hükmün dndadr. Çünkü var olanlar yokken bütün

varlk O’na aitti. Gerçek söylediimiz gibi olmasayd, bizimle Hak ara-

snda ‘minazele (nüzul ve uruc esnasnda yolda karlama)’ gerçek-

lemez veya Hakk’n yakn semaya inmesi veya Ar’a veya âlemi yarat-

mazdan önce Rabbimizin kendinde bulunduu Amâ’da bulunmas söz

konusu olmazd. ez-Zahir isminin hükmü olmasayd, bu mertebe orta-

ya çkmayaca gibi bu âlem de surete göre zuhur etmezdi. el-Bâtn

ismi olmasayd Muhammedi surette ta atann Allah olduunu anla-

yamazdk. Dier suretlerde de durum ayndr. Ayette
‘
Herhangi bir be-

erle Allah konumamtr.

.

,’
280 buyrulur. Kastedilen insandr. ‘Ancak

vahiyle konumutur ,’
281 Bu vahyin bir misali

‘

Fakat Allah atmtr’282

ayetidir. Burada atan Allah’tr. Göz ise Hz. Peygamber’i görür. ‘Veya

perde ardndan ...’
283 ki suret arasnda hitap ve konumada iliki olabil-

sin diye, beeri suretin bulunmas demektir. ‘Veya bir elçi gönderir
’284

Elçi Hakk’n kulun kalbindeki tercümandr. Ayette ‘Onu senin kalbine

Ruh- emin indirdi’ denilir.

Alial Teâlâ insanlar arasndan seçtii peygamberine vastalar kal-

drarak özel yönden vahyedip peygamber de vahyi bize aktardnda, o

vahiy Hakkn bize ‘peygamber’ denilen kiinin perdesinin ardndan

kelam haline gelir; peygamber olarak gönderilen kii resul veya nebi

olabilir. Bu mertebe baz veliler adna da gerçekleebilir. Kalp gözü

üzerindeki beeri perde kalktnda, kalp gözü birbirleriyle konumada

ve birbirlerini duymada tüm varlklarn ayn durumda olduunu görür.
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görüldüü gibi atan da olmas gerekirdi. Hâlbuki ilahi haber, Hz.

Peygamberden ‘atma’ fiilini olmsuzlad gibi onun varln da

ohmsuziamtr, çünkü onun varlyla fiili arasnda fark yoktur. Ayn

durum ‘Onlar siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü’ ayetinde geçerli-

dir. Allah’a davet edenlerin kendisine göre hareket ettikleri basiret bu

ayrmlar bilmektir. Onlar Allah’a davet edenin kim olduunu bildikle-

ri gibi O’na davet edileni de bilirler. O halde idrak tektir: Bir insan bu

tek idrakle gerçei bulunduu halde idrak ederse, bu idrak ‘basiret’

diye isimlendirilir, çünkü bu bilgi kesin bilgidir. Bu idrakle duyuda

ortaya çkan bir nispeti idrak ettiinde, bu idrak ‘görme’ diye isimlen-

dirilir. Böylece yerin deimesiyle idrake verilen adlar da deiir. Nite-

kim bir surette olsa bile edatn hükmü deiir. Baka bir ifadeyle edat,

bulunduu yerin deimesiyle birlikte deiir. Misal olarak ma edatn

verebiliriz: Hiç kukusuz ma tek bir edat iken bir yerde olumsuzluk

anlam bildirir; misal olarak
‘Onun tevilini Allah’tan bakas bilmez

'176

ayetini verebiliriz. Bir yerde arma bildirir; misal olarak ‘Atee ne ka-

dar da sabrldrlar !’
277

ayetini verebiliriz. Bir yerde hazr olmak anla-

mndadr; misal olarak
‘
Kâfir olanlar ...’

278
Bir yerde isim olarak kullan-

lr; misal olarak
‘
Ancak bana emretmi olduun ey ’27'7

ayetini verebiliriz.

Böyle misaller artrlabilir. Bazen mastar anlamnda kullanlr, bazen

soru sormak için kullanlr, bazen zait olarak gelir. Böylece bir tek edat

farkl yerlerde farkl anlamlar kazanr. Bütün bu durumlarda edat tektir

fakat mertebeler farkl hükümlerle onda hüküm vermitir. Tecelli su-

retleri de -gördüünü anlayan için- hükümler mesabesindedir. Allah

Teâlâ bu ayetle bize duyulur bir gerçek zannettiimiz eyin bir hayal

olduunu açklamtr. Göz kendisini görse bile, o ey kendiliinde

gözün gördüünden farkldr. Bu durum (yani görmeyle kendindeki

durum arasndaki çeliki), cisimsel ve ruhani güçlere yaylm bir du-

rumdur. Bütün bilgi, ortaya konulmu misaller gibidir ve varlk mer-

tebesi hayal mertebesi demektir. Sonra gördüün eyler, duyulur ve

hayali suredere ayrlr ve hepsi hayaldir. Bu hüküm, bu müahedeye

ulaann söyleyebilecei bir sözdür. Filozof ise onu reddettii gibi akl

delilini kullananlarn hepsi bu görüü reddeder. Ayn zamanda zahir

ehli de bu görüü reddeder. Onlar bu suretlerin getirdii manalar da

reddederler. Böyle bir müahedeyi ancak sofistler yaklaabilir. Ancak
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‘Kün (ol)’ emrinin sureti nefesten meydana geldi. Sonra var olan-

lar bu emirden (ol) meydana gelmitir. Baka bir ifadeyle her ey ancak

‘kiin’ emriyle var olan kelimelerdir ve onlar gerçek (viicûdî) bir emrin

lafzlardr. Onlardan ancak kendilerine münasip ve uygun bileik harf-

ler meydana gelir. Bunlar, ‘kün (ol)’ sözüyle bir kelime olmak üzere

birleen bileik harflerdir. O’nun emri bir tek eydir. O da Allah’n ‘ol’

emridir. Allah Teâlâ öyle buyur: ‘Bteim emrimiz tek bir eydir .’
271 Baka

bir ayette ‘Vur etmek istediimizde bir eye sözümüz ‘oV olur, o da var

olur’
272

denilir. Yani o ey kendiliinde ve dta meydana gelerek daha

önce ‘mevcut olmamak’ ile nitelenmiken bu kez varlkla nitelenir. Bu-

nunla birlikte var olmazdan önce o ey, (d varl demek olan) harfi

var olmadan nefeste içkin olarak sabitti.

Binaenaleyh asl münazele, varlklar meydana getirir ve mümkün-

lerin suretlerini dta izhar eder. Söylediimizi bilen, âlemin mahiyeti-

ni veya kim olduunu da örenir. Bu srlar zuhur hallerinde gizleyen

ve gizliliklerinde izhar eden Allah münezzehtir! Onlar, akl sahibi bir

grup için, hem gözüken hem bâtn kalan hem ilk ve hem son olan sr-

lardr.

Hakikat bir, hüküm ise nispetlere ait

Hakikat görünür olu sebebe izafe edilir

Allah Teâlâ öyle buyorur: ‘Sen atmadn’27* Burada olumsuzlam-

tr.
‘Attnda sen .’

274
Burada ise olumsuzladn olumlamtr. ‘

Fakat

Allah att .’
275

Burada olumladn bu kez olumsuzlamtr. Böylece

müspet atma fiili iki olumsuz arasnda bir vasata döner ve birinci

olumsuzlama öteki olumsuzlamann ayndr. Vasatn iki olumsuzluk

arasnda bulunmas imkânszdr, çünkü o snrldr ve snrllk onun

üzerinde hüküm verir. Özellikle dier olumsuzlama birinci olumsuzlu-

a -vasat için deil kendisi için atmann olumsuzlanmasyla ilave ol-

mutur. Böylece duyuda ve gözde atma fiili. Peygamberin Hakkn ke-

limesinde sabit olmas nedeniyle Hz. Peygamberden ortaya çkmtr.
Öyleyse Hz. Peygamber, ‘aran-armayandr Ayn ekilde ilahi kelimede

de o ‘Muhammed olan ve Muhammed olmayandr.’ Çiinkü sureti ve

d varl görüldüü üzere kendisi de Muhammed olsayd, atma fiili
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hareketlinin kendisi veya bakas olabilir. Böylece suretler onun hare-

ketinden meydana gelir, hatta maksadna ve niyetine göre kendisine

doru hareket ettii iteki hareketinden meydana gelir. Suretler, mer-

tebeye göre ve hareket ettirenden meydana gelen kasta göre ekillenir.

Misal olarak kendi mahrecinde bir harfi var etmek isteyen insandan

çkan nefesteki harfleri verebiliriz. Nefesin çkmasyla (ve iradeyle bir-

likte) söz konusu harfin sureti, kendisine ait mertebede ve mahreçte

‘açlr.
5 nsan o harfe mahsus bir isim belirler ve bu sim zikredildiindc

harfi dierlerinden ayrr. Nitekim harfin sureti dc öteki harflerin sure-

tinden ayrdr. Bu ayrmalar (ve harflerin ortaya çk) nefesin (mah-

reçlerde) uzamasna göre gerçekledir Bu harflerle bir kelime ortaya

çkartmak istediinde, nefesindeki harflerin varlklarn izhara niyetle-

nirken belirli harflerin izharna yönelir ve niyetlenir, o harflerden ba-

kalarm çkartmaz. O belirli harfler kulakta birbirlerine eklenerek bir

kelime meydana gelir. Kelime o harflerin birbirlerine eklenmesinden

ibarettir, yoksa harflere ilave bir ey deildir! u var ki onlar bir araya

getiren bir nispet ve ilikidir. Böylece harflerin bir araya gelii ve top-

lan, belirli bir suret meydana getirir. Harfler o birletirici nispet ol-

madan o sureti oluturamazlard. te âlemde basitlerden bileiklerin

meydana gelii ve terkibi böyle gerçekleir. Göz ancak basitlerden bile-

erek meydana gelenleri görür. Bileik olan kendisini oluturan baside-

re onlarn bir araya toplanmasn salayan nispete göre ilave bir du-

rumdur. Bunu söylememizin nedeni, gözün görmü olduu ve harfle-

rin varlklarnda gerçekleen (farkl tarzdaki) terkibin sonsuz olduunu

örenmeni istememizdir. Terkip sonsuz olduu için Allah’n kelimeleri

tükenmez ve kelimelerin sureden sürekli meydana gelir. O halde varlk

ve yaratma sürekli devam eder.

Ey bileik varlk! Kim olduunu bilmelisin. Hangi basitlerden bir-

letirildin ve terkip edildin? Nasl birletirildin? Basidcrinlc birlikte gö-

rünmezken bileik halde nasl gözükmektesin? Var olan bir durum an-

cak bileik bir nispet vastasyla ortaya çkabilir. Birlemeyi salayan

nispet, terkipten önce olmayan bir hükümle o varlk üzerinde hüküm

verir, bunu anlamalsn!
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onun diliyle konuur. Bununla birlikte nefs yaratlmtr ve onun du-

rumu daha önce de zikrettiimiz gibidir. Hal böyleyken Yaratan nasl

olabilir? Bu nerenle hitap eden miinazeleler içerisinde kii ancak suret-

ler görür ve Hak’tan aktarlan hakikader ve srlar o suretlerden alnr.

Bunlar anlay dilleridir.

Münazelelerin snr, Amâ’dan yeryüzüne ve o ikisinin arasndaki

eylere kadar uzanr. Suret Amâ’dan ve insann bâtn sureti yeryüzün-

den ayrlp yolda kavutuklarnda, bu durum ‘münazele’ diye isimlen-

dirilir. nsann sureti Amâ’ya ularsa veya emir yeryüzüne gelirse, bu

durum ‘münazele’ olarak deil, nüzûl diye isimlendirilir. Bir araya geli-

in (içtima) gerçekletii yer, menzildir. lah hitabn diledii kullar

için kendisinden çkt mertebe, diller mertebesidir. Allah Hz. Musa

ile bu mertebeden konumutur. Baknz! Allah Hz. Musa’ya ihtiyac-

nn surelinde tecelli etmitir. Allah Hz. Peygamber’e cevamiu’l-kelim’i

bu menzilden vermi, bu mertebede onun için âlemin bütün suretlerini

birletirmitir. Söz konusu suretlerin isimlerinin bilgisi Âdem’de bu-

lunmuken hakikatleri isimleriyle birlikte Hz. Muhammed’e tahsis

edilmitir; isimler daha önce Âdem’e verilmiti. Çünkü Âdem Hz.

Peygamber’e bilgilerinin verildii söylenen ilklerden idi. Hz. Peygam-

ber kendisinden söz ederken Allah’n ona öncekilerin ve sonrakilerin

ilimlerini Örettiini söylemiti.

Bu mertebeden Allah Teâlâ Hz. Davud’a hikmeti ve sözü ayrma

gücünü vermitir. Bütün sayfalar ve indirilmi kitaplar, bu mertebeden

ortaya çkar. Bu mertebeden Hak Yüce Kalem’c Lcvh-i mahfuz’a yaza-

ca eyleri yazdrmtr. Âlemin bütün sözleri -gaybyla ahadetiyle-

bu mertebeden çkmtr ki hepsi O’nun kelamdr. Bu mertebe ilk

mertebedir. Mümkünlere Allah’tan dönen ilk ey ‘

0P
270

emridir. Müm-
künlerin kulaklarn bu hitap açm ve ‘parçalamtr.’ Cennetteki son

sözleri ise ‘Hamd âlemlerin rabbi Allah’adr’ olacaktr. Onlar bu sözü

Allah’n cennetliklere söyledii ‘Sizden razym, bir daha size öfkelen-

mem’ cümlesi veüesiyle söyleyeceklerdir. Rahman’n nefesi olmasayd,

mümkünlerin kelimeleri ortaya çkmazd.

Bilmelisin ki, herhangi bir eydeki hareketliden meydana gelen

bütün hareketler, hareket ettirenin kastyla ortaya çkar; hareket ettiren
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fer (dal) asln suretinde olduu kadar onun suretine göre ortaya çkar.

Meyveler de dallarda ve ferde ortaya çkt gibi faydalar orada ortaya

çkar. Ayn zamanda ferler ihtiyaçlarn mahallidir. Gerçekte sadece O
vardr!

Sana ulaacak yolum olsayd

Senin hakknda bir delilim olmazd

Bunun için sen Aziz Rab

Ben de zelil kulum

llah'a ve kula alr!

Korku veren yüce bir menzilde

zafeli bir ekilde ve varlm kapsar

Karlkl yer deitiririz

Allah dedi onu yaratlm deil

O darken ben de söyledim

Baka bir iirde öyle dedik:

te budur o emir

Gerekli ve yeterli olan

Bu sözümle amel et

Onunla nitelenmi olursan

Hakka dair düünürken

nsaf olman gerek

O’na kar gelirsen

Tehlike üzerindesin demektir

Bilmelisin ki, Hak kullaryla kendilerine tecelli ettii bir suret per-

desinin ardndan konuur ve onlara hitap eder. O suret kullar için

Hak’tan bir perde olduu kadar ayn zamanda O’na delildir. Nitekim

insann görünen bedeni de bir perdedir. Nefs-i natka baka bir nefsle

konumak istediinde, beden suretinin perdesinin ardndan onunla ve
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dc karlarlar. te her birinden gerçekleen talep nedeniyle bu kar-

lama ‘münazele’ diye isimlendirilir. Gerçekte burada kulun ‘inmesi’

yükselmedir. Onu ‘inme’ veya ‘ini’ diye isimlendirmemizin nedeni,

kulun bu çkmayla Hakka konuk olmay (nüzûl) talep etmi olmasdr.

Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘Güzel söz Allah’a yükselir, salih amel onu

yükseltir.
,26V Bu anlamyla salih amel, güzel sözü Allah’a götüren bir

Burak’tr ve onun vastasyla Allah’a konuk olur. Kutsi bir hadiste Hz.

Peygamber Allah hakknda öyle haber verir: ‘Rabbimiz her gece yakn

semaya iner.’ Bu hadis uzun bir hadistir. Ksaca Hz. Peygamber Allah’

bize ‘inmek’ özelliiyle nitelemitir. Söz konusu olan Hakk’n yaratk-

larna inmesidir. Biz de Hakk’a ineri, çünkü yükseklik, büyüklüün vc

Ö’ndan müstaniliin bize ait olmas mümkün deildir. Bize ait sfat,

küçüklük ve Hakk’a muhtaçlkken O’na ait olan, müstanilik ve bü-

yüklüktür.

Hepimiz muhtacz O'na

Hepimiz küçüüz yannda

Hepimiz O'nu baka diye görüyor

O bize muhtaç deil, büyüktür O

Ben görürüm O’nu

Kendimin ayn ve ben haberdarm

Bunu örendikten sonra dedim ki:

O’nun müstanilii karsnda muhtaç bir kulum

Gerçekte kendimizle O’na nüzul ederiz ve O da bizim vastamzla

(ve bize göre) bize nüzul eder (iner ve konuk olur). Böyle olmasayd,

hitabnda bize ne dediini anlamazdk. Çünkü Allah Gani’dir ve

Hamid’dir. Hakikatin hakikatindeyse, biz O’nun vastasyla O’na nüzul

ederiz ve O kendisiyle (ve kendisine göre) bize nüzul eder ve iner. Bu-

rada nüzulün tam nüzul veya münazele olmas durumu deitirmez.

Böylece konuan ve dinleyen bizzat O’dur ve O ne söylediini bilen-

dir, çünkü iitir! Makam bu olann sözünü kendisinden bakas duy-

mamtr. Asl olan Hak olunca, biz O’nun nedeniyle var olduk, çünkü



Rahman ve Rahim Allah’n Adyla

ÜÇ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hitabî Münazelelerin Bilinmesi

BENC FASIL

Münazeleler Hakkndadr

Bu bölüm ‘Allah vahiy veya perde ardndan olmadan kimseyle ko-

numaz’268
ayetinin srrndan ve Muhammedi mertebeden örenilir.

limlerin münazeleleri izhar eder

Hakkn ve kullarn hakikatlerini

Tartma ve cedel olmakszn

inat veya itiraz da olmaz

De ki benim aklm eksik belki lâkin

Nakil hem sapknla ve hem doruya götürür

Her öüt iyilie götürürken

Fikrimin bir ksm fesada sevk eder

Bilgiden bir muhtaç olarak yararlan

Cömert ve vehhab efendiye olan muhtaç olarak

Allah seni ve bizi desteklesin, bilmelisin ki, münazele iki failin fii-

lidir. Baka bir ifadeyle münazele (karlkl inme) iki failden meydana

gelen bir tenezzüldür ve her biri ötekine yerlemek veya konuk olmak

için -dilediini söyleyebilirsin- onu arar. Ararken yolun belli bir yerin-
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di, fakat ben o inançtan kendisini kurtaramadm. Yanmzdan ayrldk-

tan sonra görüünden uzaklap uzaklamadn bilmiyorum. Adam

pek çok bilgiye sahipti ve ihsana mazhar olmutu. Fakat dindar biri

deildi, sadece cann korumak için dini ibadetleri yerine getiriyordu.

Buna ramen bu görüü bana söylemi, mezhebini anlatmt. Bilgisiz-

lik mertebelerinde ondan daha büyük bilgisizlik yoktur.

4
Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .*

Yirmi Yedinci Sifr üç yüz seksen üçüncü bölümün bitimiyle sona

ermitir. Allah bize yeter, ne güzel vekildir O!
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‘Onun tevilini Allah bilir’
267

buyurur. Allah’n kendi kastettii eyi bil-

dirdii kimse, O’nun bildirmesiyle -yoksa nazarî düüncesiyle deil-

onu örenmi demektir. Allah’m yaratklarna rahmetinin bir yönü de

Arapça bilen ve o dilin ehli olan kimseler, peygamberin söyledii bir

sözü veya Allah’tan aktard (vahiy) veya O’nun izniyle eriat yapt
sözlü ve fiilî hükümleri tevile kalktklarnda yanldklarnda onlar ba-

lamasdr.

Bu kitapta zikrettiimiz veya zikretmediklerimiz arasnda sayca

pek çok olan bürün ilahi menziller içinde, kiiye insaf kazandran, hak-

lar yerine getirten, onun aleyhinde Allah’a veya yaratklara kar delil

brakmayan bu menzilden baka bir menzil yoktur. Bu menzilin sahibi

rububiyete ve kullua hakkn verir. Kul ve Rabbin dnda da bir ey
yoktur! Yolunun ehline ilham ettii üzere, Allah bize bunu böyle bil-

dirmitir. Allah ehli adet üzere Allah’, O’ndan ve peygamberlerine vâ-

ris olarak örenen kimselerdir.

Bu menzil garip ve srl bir menzildir. Balangc bütün bunlar

içerirken bütünü tüm menzilleri içerir. Velayetinde kemale eren bir

ahsn dnda, bu menzile hakka’l-yakîn ulaan kimseyi görmedim.

Onunla Ibiliye’de karlamtm. Arkada olduk. O ahs ölünceye

kadar bu menzilde kalmt. Allah ona merhamet eylesin! Baka kimse-

yi dc görmedim. Bununla birlikte hangi menzili veya yolu veya mez-

hebi tamsam ve örensem, onu benimseyen, ona inanan ve bizzat ken-

di itirafyla onunla hallenen kimseleri de görmüümdür. Kendi itirafla-

r dedim, çünkü ben herhangi bir mezhebi veya yolu onu kabul eden

ehlinden aktarrm. Bununla birlikte Allah özel yolla bize onlar bil-

dirmi olsa bile, (aktarabilmek için) o yolu kabul edenleri göstermesi

gerekir. Bu sayede Allah’n bana dönük ihsann ve inayetini öreni-

rim. Ben âlemde Allah’n yaratklar hakknda bilgisinin sona ereceini

söyleyenleri bile gördüm. Ona göre Hakk’n bilgisi sona erer, müm-
künler sonludur ve iin yoklua ulamas kaçnlmazdr. Her ey yok

olunca Hak âlem olmakszn kendi kendine kalacaktr. Mekke’de bu

görüü söyleyen birisini görmütüm. Bat’daki ehirlerinden biri olan

Sus’tan birisi bu görüe inanarak bana aktard. Birlikte hac yapyorduk

ve bize hizmet ediyordu ve bu inançta srarlyd. Bize görüünü açkla-
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kalbinde, insann bâtnndadr. Allah Teâlâ ise eytann ordusunun

mukabilinde melek ordusunun ve beerî askerlerin kalbinde olmakla

insan mülkünü korumutur. Bunun için ordunun sana cr-Rab ismi-

ni, soluna el-Melik ismini yerletirir, öne er-Rahman ismini, arkaya er-

Rahim ismini yerletirir. el-Hâdi ismini öndeki er-Rahman isminin

elçiliini ulanrmak üzere eytana yönlendirir. Elçinin gönderildii

eytan, cinî eytanlardan deil, insanlardan olan eytanlardr. Allah Te-

âlâ öyle buyur:
‘nsan ve cinlerden olan eytanlar ...’

261 Baka bir ayette

‘Hannas ve vesvesecinin eninden, o insanlarn gönüllerine cin ve insanlar-

dan vesvese verir’
262

buyurur. nsanlardan olan eytanlar insann

zahirinde ve bâtnnda bir otoritesi vardr. Buna mukabil cin eytanlar

ise insann bâtnlarnda insan eytanlarn vekilidir. Cin eytanlar insan

eytanlara görüler veren ve onlarn otoritelerini yönetenlerdir. Böyle-

ce izhar ettikleri hükümleri tafsil ederler.

Sava mümin-insan üzerinde devam eder. Allah imann korumak

üzere onu savunurken blis kendine döndürüp kskançlkla mutluluk

yolundan onu uzaklatrmak ve imann almak üzere savar. blis onu

mutluluk yolundan uzaklatrnca, ondan uzaklar ve sa yöndeki

Rabbinin önüne gelerek o ismi kendisiyle Rahman arasnda elçi edinir.

Allah bütün bunlar bize eytann tuzaklarm örenelim diye bildirmi-

tir. eytan insana kendine süslü gösterdii hususlarla ‘kâfir ol’ der. n-

san kâfir olduunda eytan ona öyle der: ‘Ben senden uzam, ben âlem-

lerin rabbi Allah’tan korkarm. 0 ikisinin akbeti cehennemde kalmaktr.

Orada ebedi kalrlar.’
26* Çünkü ayette zikredilen ‘kâfir olmak’, en büyük

zulüm olan irktir. Bu nedenle Allah ‘O zalimlerin cezasdr
’264

buyurur

ki, mürikler kastedilmektedir. Onlar imanlarna zulüm kartranlar-

dr. Bu ayeti Allah’n peygamberi Lokman oluna söyledii u sözüyle

tefsir etmitir: ‘Ey olum! Allah’a irk koma, kukusuz irk büyük günah-

tr .’
266 Bu açklamayla Allah’n 'Onlar imanlarna zulüm kartrmam-

lardr
’266

ayetinde geçen ‘iman’ ile Allah’n birliine imann kastedildi-

ini anladk. Çünkü irkin mukabili ancak tevhit olabilir. Böylece Hz.

Peygamber sahabenin bilmedii bir eyi bilmi, yine bu nedenle tevili

terk eden âlimler tevili terk etmi, onu kabul etmemi, zahire dayana-

rak bu konunun bilgisini Allah’a havale ermilerdir. Çünkü Allah
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tr’
257

ayetinde zikredilir. Bu balamda bilgi kendiliinde sona ererse

bile malum sona ermez.

Nefse yasaklanm:

Bitti demek, çünkü bitmedi

Çünkü ne/s kendinde gerçei bilmiyor ki?

Bilmedii için ‘bitti’ dedi

O görüteki bi r grubu gördük

Mekke’de, kendi iiyle megul

Vehimlerin hükmü altnda:

Akll ahmaktan ayrmtr

Bilmelisin ki, insan âlemi Allah’n mülkü olunca, O da mülkü yö-

netmek, ayrtrmak üzere onun mülkü olmutur. Bu nedenle Allah

‘Göklerin ve yerin ordular Allah’a aittir'
1™

ve
‘

Rabbitin ordularm O’ndan

bakas bilemez
,2SV

ayetlerinde kendini tavsif etmitir. Allah insan ehri-

nin koruyucusudur. Bunun nedeni, insan ehrinin Allah’ sdrm
olan mertebe (hazret) olmasdr. Binaenaleyh O’nun mertebesi insan

memleketidir. Allah Teâlâ kendini asker sahibi veya güç sahibi olmakla

nitelemitir, bunun nedeni, yaratklar içinde mertebesi üzerinde

O’nunla didiecek birini yaratacan takdir ve irade etmi olmasdr.

Allah’n her eye ileyen meiyeti, ezdi bilgisi ve deimeyen kelimesi-

nin takdiriyle, yaratklarndan biri kendi mülkünde O’na kafa tutar.

Allah onu ‘haris’ diye isimlendirmi, ona atlar ve adamlar vermi, insan

türü üzerine onu musallat klmtr. O düman, atlaryla, adamlaryla

ve insan ile arasnda gidip gelen hatralardan ibaret olan elçilerle alda-

tarak insan memleketini ele geçirmek ister. Allah ise dümann ordula-

rna karlk melek askerleri yerletirmitir. ki grup birbirini gördü-

ünde -ki eytan ordunun merkezindedir- ordusunu sa, sol, ön ve

arkaya taksim eder. Hiç kukusuz Allah bu durumu bize bildirmitir

ki, o yönlerden saknalm ve o yönlere kar dikkatli olalm. Allah Teâlâ

bize bu dümann öyle dedm belirtir:
vSonra onlara önlerinden ve

arkalarndan, salarndan ve sollarndan geleceim.’
260 eytan ordunun
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masdr. Cemaatten her birisinin bir gücü vardr fakat tanan yük

kendisine ar gelmitir. Cemaat olmasayd, o ey yer deitirmeyecek-

ti, çünkii kimse tek bana onu tamay baaramaz ve ancak cemaade

birlikte tama gerçeklemitir. te burada da durum ayndr. Böylece

daha önce zikredilen üç kiiyle birlikte (mertebeleri açldananlar) yedi

olmutur.

Bedeller (ebdal) ise sahibinin kendilerini kullannda yedi nitelii

ve sfat korurlar. Çünkü sahipleri o nitelikleri hayrda kullanabilecei

gibi kötülükte de kullanabilir. Bedeller sahibinin o nitelikleri hayrda

kullanmasn salayarak kötülükte kullanmasn engellerler.

nsafl olduklarnda söyleneni anlayabilecek müminler için zikret-

tiklerimizin says on dört olmutur. Zikrettiimiz meseleyi örenen

kimse, masum kiidir ve zahirde ve bâtnda bundan baka bir korunma

ve ismet yoktur. ‘Allah her eyi bilendir.'
2 '6 Bu durumu örenip bu iin

kilidi sana açlnca, söylediimiz hususlara sahip kimselerin izinden

yürürsün. Onlarda bulunan ey, ilahi isimlerden ve belirli- harflerden

ve nebilerden, nurani ruhlardan tevarüs edilen anlaylardr. Bu anlay-

n ardndan gidersen, ‘zevk’ yoluyla bütün zikrettiklerimiz anlam ke-

if yoluyla sana açlr. Artk onu kullanmaktan gafil kalmamalsn!

Bu menzilde yer alan ilimlere gelirsek, bu ilimlerden biri Allah’a

yaklanrc zikirleri bilmektir. lahi isimleri bilmek, rahmetin özeLlii

ve kapsam, Allah’a ait bileik isimler, ilerin sonlar, âlem, âlemde

efendilik mertebeleri, bu menzilden örenilir. Övgüyle övgüyü bilmek

bu menzilden örenilir. Mülk ve melekût, zaman, ceza, istinat, yardm-

lama, ibadet, beyan, tebyîn, mutluluk yollar bu menzilden örenilir.

Nimet, nimet veren kimdir ve nimetlendirme bu menzilden örenilir.

Hiçbir bedbahtln katlmad mutluluktan uzaklatrma sebepleri bu

menzilden örenilir. Hayret ve hayret sahipleri, isteyen ve icabet eden,

bu menzilden örenilir. Zat ve izafeti tarif ile hangisinin güçlü olduu

bu menzilden örenilir. Bunlar bu menzilin içermi olduu ana ilim-

lerdir. Her birinin ayrntlarn sadece Allah bilebilir. Baka bir ifadeyle

onlarn snrsz olduklarm Allah bilir, çünkü bir nihayetleri yoktur. Bir

ksmnda ise kendilerini talep eden adna bilgide art gerçekleirken

bir ksm talep olmadan verilir. Bu durum ‘De ki Rabbim bilgimi art-
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kesin hüküm beili olmutur. Allah öyle der: Ben ‘Hepsi Allah kam-

dandr’
2*1 dediimde, Allah’ bilen unu anlar: Allah her eyin O’nun

katndan olduunun bilgisini ve böyle bir hükmü kastetmitir, yoksa

kötülüün O’nun katndan olduunu söylememitir! Hz. Peygamber

bu gerçei bilince öyle demitir: ‘Bütün hayr Senin elindedir. Kötü-

lük sana ulamaz.’ u ayet de bu anlamdadr: ‘Nejse ve onu düzenleyene

yemin olsun, ona fücuru ilham edene yemin olsun ki.’
253 Yani fücurun ve

giinahm günah olduunu Allah ilham etmitir. ‘Ve takvasn'254
Yani

neyin takva olduunu ilham eden Allah’tr. Bu sayede insan günah ve

takvay ayrt eder, çünkü nefs her iki durumun kendinde gözükebilece-

i bir yerdir. Bu nedenle i nefs hakknda belirsizleir ve hepsinin takva

olduunu zannedebilir. Bu nedenle Allah kendisine verdii ilhamla

fücuru ve günah takvadan nasl ayrt edeceini bildirmitir. Bu neden-

le ayette ‘ilham etmek’ zikredilmi, fakat emir zikredilmemitir, çünkü

Allah taknl emretmemitir; fücur ise taknlktr. Binaenaleyh zikir

asl olana aittir ki o Kutuptur. ki hamd ise iki imam’a aittir. ki hamd

derken iyi durumda ve kötü durumdaki Hamdi kastetmekteyim. Çün-

kü eriat diliyle hamd iyilikteki ‘hsan eden ve nimet veren Allah’a

hamd olsun’ ifadesiyle; kötülükteki ‘Her durumda Allah’a hamd olsun’

ifadesiyle ikiye taksim edilmitir. Varlktaki ise her iki durum vardr;

yani insan mutlu eden veya mutsuz eden haller vardr ve bütün du-

rumlarda Allah’a hamd edilir. Bunlar üç tanedir ve mertebelerini açk-

lam oldum.

eytann insana geldii yönler dört tanedir. Bu durumu Allah

Teâlâ Iblis’tcn söz ederken kitabnda bize bildirmitir:
‘

Sonra onlara

önlerinden , arkalarndan, salarndan ve sollarndan geleceim.
,25S Bu

yönlerin her birisi üzerinde imann o yönlerden koruyanlar bulunur.

Allah Evtad’ (direkler) dört tane yapm olur. Bunun nedeni, onlarn

bu yönlere lazm olmasdr. Her direin bir yönü vardr. Yani dier

yönleri de korusa bile kendisine hakim özellik, üzerinde bulunduu

yönü korumaktr. Bu duruma misal olarak Hz. Peygamber’in ‘Miras

konusunu en iyi bilen Zeyd, en iyi hüküm veren Ali’dir’ hadisi verile-

bilir (hâlbuki Ali de miras bahsini bilir ve bunun tersi). Baka bir misal

tek bana kaldnda bir kiinin tayamayaca eyi bir cemaatin ta-
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Hazine, hâzinede saklamak ve bu konuda iin keyfiyetini açkla-

dktan sonra, unu da bilmen gerekir: Sen hangi hâzinenin sakland

bir yersin? Kendinden baka birisinden onu örenirsen, onun mahalli

deilsin. Bunu örenirsen, Rabbin karsndaki payn ve onun pey-

gamberlikten sana tahsis ettii (takip edecein) olduu merebi de ö-
renirsin. Bunu örenmekle kendisine ibadet ederken Rabbinden gelen

açk bir delile sahip olursun. Artk sende saklanan hazine hakknda va-

ris deil, aksine vâris olunan (miras brakan) haline gelirsin. Neye vâris

olduunu ve neyi miras braktn hakkyla örenmelisin!

Bu bölümde Hz. Peygamber’in bir hadisinde belirtmi olduu Bi-

lal konusu da vardr. Hz. Peygamber Hz. Bilal’e ‘Cennette beni neyle

geçtin?’ diye sormutur. Hz. Peygamber ararak sormutur, çünkü

bilir ki geçmek kendisine aittir. Hz. Bilal, bize aktarlan hususlar söy-

leyince, Hz. Peygamber ‘Bu ikisini’, yani iki hali ‘yapan kimse ecrini

alr’ demitir. Bilal ise hem iyi adet çkartma sevabn hem de senin

amelinin sevabn alr. nsann hâzinenin sakland yer olmasnn fay-

das budur. Kötü adet çkartmak ise ilahi hâzineyle ilgili deil, öyle bir

ey ancak doal bir durum olabilir. Çünkü Hz. Peygamber bize bil-

dirmek üzere öyle buyurur: ‘Allah’m! hayr bütünüyle senin elinde-

dir.’ Yani sen hayr ve iyilii kullarnda saklayansn. yilik, senin ya-

ratman ve saklaman nedeniyle onlardadr ve bu nedenle iyilii yapmak

sana yaknlk vesilesi olur. Sonra öyle demitir: ‘Kötülük sana ula-

maz.’ Yani sen kötülüü kullarnn içinde saklamadn. Bu durum ‘Sana

isabet eden iyilik Allah’tandr, sana isabet eden kötülük kendilidendir

ayetinde belirtilir. Allah kötülüü sana, iyilii kendisine izafe etmitir

Allah’n sözü doru haberi haktr! Allah Teâlâ ‘De ki hepsi Allah katn-

dandr'
2v>

buyurur. Yani bu konuda verilen bilgi Allah katndan olduu

gibi ‘u Allah’tandr, u senin nefsindendir, u iyidir ve u kötüdür’

eklindeki hüküm de Allah’a aittir. Hepsinin Allah katndan olmas bu

demektir. Bu nedenle Allah zikrettiimiz meseleyi bilmeyenler için

öyle demitir: ‘Ne oluyor bu kavme ki neredeyse sözü anlamyorlar .'
2'’0

Yam niçin söyleneni anlamyorlar ki? Ben onlara
‘
Sana isabet eden iyilik

Allah'tandr, sana isabet eden kötülük kendilidendir
’25! dedim. Böylece

ihtimal ortadan kalkm veya kendinde bulunduu durum hakknda
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Âdemoullar vc Kabe’yi tavaf eden herkes için tavafta okunan dualar

içinde sünnet olmutur. Hz. Peygamber bu kelimenin Âdem’e Ar’n

altndaki hâzineden verildiini söylemitir. Öyleyse Ar’n altnda sak-

lanlm hazineler, ancak bizim varlmzda saklanmtr. Allah Teâlâ

onlardan bir hâzineyi izhar etmek isteyince, onu bizim dilimiz vasta-

syla ortaya çkartm, her sözü kendine yaknlk vesilesi yapmtr. Bir

hâzinenin infak, onu söylemek demektir. Allah’n yaknlk vesilesi ola-

rak bürün sakladklar böyledir. Yaknla vesile olmayan herhangi bir

ey ise saklanlm deildir; aksine kulun dilinde o esnada yaratlr ve

saklamlnn bir sureti olur, çünkü ancak var olan bir ey saklanlr.

Allah saklanlan eyi var etmek isteyince, Âdem’in suretinde tecelli

eder. Sonra bizim admza veya yaratklarndan biri adna saklamak

istedii eyi söyler. Onu söylediinde ise saldanld yere onu duyurur

ve o yer de kendisini tutar. Allah o mekân bir suret olarak ina etti-

inde, orada saklanan hazine söz konusu suretin konumasnda ortaya

çkar ve onun ortaya çkmasndan Allah katnda faydalanlr. Sonra o

söz kendini söyleyenlerin dillerinde sürekli intikal eder ve dilden dile

geçer. Fakat bir söz ancak balangçta kendisinden ortaya çkt kim-

sede hazine olur; yoksa intikal ve ezberleme yoluyla kendisinden orta-

ya çkt kimselerde hazine olmaz.

te herhangi bir yaratlmn telkini olmakszn kendiliinden iyi

adet çkartann durumu böyledir. O kii bu âdeti ancak Allah’n bü-

dirmesiyle örenmi ve ortaya çkartmtr. Böyle bir iyilik Allah’n o

kulda ‘özel yönden’ saklam olduu bir hazine demektir. Sonra kul

kendisini ortaya çkartmak üzere bu hâzineyi dile getirir. Bu durumda

yeni adet çkartan insan, sanda saklad maln infak eden birine

benzer. Anladysan, saklamann tarz ve sureti budur. Binaenaleyh sak-

lama ancak (Allah ile kullar arasndaki) ‘özel yönden’ gerçekleebilir,

onun dndaki saklama deildir! Onu ilk söyleyen ve dile getiren, Al-

lah’n kendisinde saklad eyin mahalliyken kendisinden örenen

hakknda ise Hakk’a yaklatrc bir zikir. Böyle bir ey hazine olmakla

nitelenebilir. Bütün bunlar, O’nun remizleridir, çünkü hepsi O’nun

hâzineleridir.
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âlemindendir. Onlardan bileerek meydana gelen ve her dilde özel ola-

rak bir anlam ifade eden kelimeler de öyledir. Çünkü -bana söylendi-

ine göre- kelimelerin âlemde dier kelimelere ait olmayan hususî

özellikleri vardr.

Nuranî ruhlara gelirsek, peygamberlerin her birine ait Allah’n

emrinden gelen on dört ruh vardr. Onlar zikretmi olduumuz ilahi

isimlerden peygamberlerin kalplerine inerler. Peygamberlerin hakikat-

leri de onlar zikrettiimiz vârislere aktarr ve fertlerden bir fert adna

zikredilen cemaate varislik gerçekleir. Böylccc onlar, veraset ilmini

zikredilen beerî ve melekî ruhlarn yolundan elde ederler. Bunun yan

sra özel yönden de ilahi isimlerden birtakm ilimler elde ederler ki,

onlar zikrettiklerimiz arasnda bir tek Hz. Muhammcd bilebilir; çün-

kü bütün bu ilimler ona aittir. O öncekilerin ve sonrakilerin bilgisini

bildiini buyurmutur.

Bilmelisin ki, Allah’n Ar’n ve Amâ’nn altndaki tabiatta kullar-

nn mutluluklarn salayan eyleri saklad bir takm hâzineleri vardr.

Bu durum, altnn madenler içinde saklanmasna benzer. Hâzinelerin

suretleri, lafz harflerinden bileik olan kelimelerin suretleridir. Allah

onlar izhar etmek istediinde ancak ‘beer cisimlerinin arzlarnn sr-

tnda’ ve onlarn dillerinde ortaya çkarlar. Onlarn intak edilmesi ve

kendilerinden yararlanlmas ise o harfleri söylememin ta kendisidir.

Bu sözlere misal olarak, ‘La havle vela kuvvete illa billahi’l-aiiyyi’l-

azim\ yani ‘Allah’tan baka güç ve kudret sahibi yoktur, O yüce ve

azimdir’ ifadesini verebiliriz. Bu kelimeler, Allah’n peygamberinin di-

liyle haklarnda nas buyurduu hâzinelerdendir. Allah bu sözleri önce

Adem’in diliyle izhar ekmitir. Âdem de Cebrail kendisini yeryüzüne

indirip de Kabe’yi tavaf ederken bu hâzinelerden ilk ‘harcayan’ kimse-

dir. IIz. Âdem Cebrail’e ‘Siz bu evi tavaf ederken ne diyordunuz?’ diye

sorunca Cebrail ‘Biz evi tavaf ederken ‘Subhanallahi ve’l-hamdu lillahi

vela ilahe illallahu vallahu ekber’ derdik demitir. Allah ise Âdem’e ve

oullarna meleklerin bilmedii yönden bir kelime vermitir. Bu keli-
A

me ‘La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azîm’ cümlesidir. Adem

‘Ben sizin söylediinize ‘La havle vela kuvvete illa biUahi’l-aliyyi’l-azim’

cümlesini ekliyorum’ demitir. Böylece bu söz, kyamet gününe kadar,

i
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düncüsü, beincisi, akncs vc yedincisi Evtad’a (direkler) mahsustur.

Sekizincisi, dokuzuncusu, onuncusu, on birincisi, on kincisi, on üçün-

etisii ve on dördüncüsü ise Ebdal’a (bedeller) mahsustur. Bu hükümler

vastasyla Allah dünya âlemini korur. Her kim bu menzili bilirse, Al-

lah'n dünya âleminin varln nasl koruduunu da örenir. Bunun

bir benzeri tp ilminde sal korumay bilmektir. Nitekim ebdal vas-

tasyla da bölgeler, evtad vastasyla kuzey, güney, bat vc dou, iki

imam vastasyla dünyada ve ahadet âleminde bulunan gayb âlemi ko-

runur; bu, duyunun alglad ksmdr. Kutup vastasyla bütün bunlar

korunur. Çünkü kutup kevn ve fesad (ol ve bozulu) âleminin üze-

rinde döndüü kimsedir.

A •

Onlar on dört peygamberin kalbi üzerindedir: Hz. Adem, Hz. Id-

ris, Hz. Nuh, Hz. brahim, Hz. Yusuf, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Mu-

sa, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Yahya, Hz. Harun, Hz. sa ve Hz.

Muhammed’dir. Allah’n selâm hepsinin üzerine olsun. Hamd âlemle-

rin Rabbi Allah’a aittir.

Ad geçenlerden her birinin kendine mahsus bir yolu, belirlemi

olduu bir bilgisi, anlatlan bir haberi vardr. Her biri adlarn zikretti-

imiz ve genel nebilik sahibi olsa bile teriî nebilie sahip olmayanlar-

dan birine vâristir. imdi imkân ölçüünce baz hususlar zikredelim.

‘mkân ölçüsünde’ dedik, çünkü hepsinin açklanmas sözü uzatr, hat-

ta bilinemeyecek kadar alt bölümlere sahiptirler.

lahi isimlerden onlara ait olanlar, Allah, Rab, Hadi, Rahim,

Rahman, af, Kahr, Mümit, Muhyi, Cemü, Kadir, Halik, Cevad ve

Muksit’tir. Bu isimlerden her biri zikrettiimiz peygamberlerden biri-

nin kalbine bakar ve her peygamber vârislere feyiz verir. Öyleyse pey-

gamber ilahi isimler ile vârisler arasnda berzahtr. Onlara ait harfler,

surelerin balarndaki harflerdir. Bunlar, Elif, Lam, Mim, Sad, Ra,

Kef, Ha, Ya, Ayn, Ti, Sin, Ha, Kaf ve Nun’dur. Bu harfler kalplerine

gelen ilahi yardm bakmndan onlara aittir. Harfler arasndan yardm

vastasyla onlarn hayallerine gelenler de vardr. Bunlar Dal, Zel, Ayn,

Nun, Sad, Ra, Elif, T, Ha, Vav, Dat, Gayn, Lam, Mim, Tc, Kcf, Ba,

Sin, Kaf, Ya, He’dir. Ayrca harfler için cevher konumundaki Elif ile

Lam harfinden bileik harf de bu ksma girer. Bu harfler, ilahi nefesler
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Allah’n Muhammed ümmetinin içerisindeki mümin ve kâfirler

hakkndaki hükmünü örenmen için seni yola sevk ettik. Bu ümmette

kâfir inkâr ederse, davetin dna çkm olmaz, fakat ya lehinde veya

aleyhinde hüküm verilir. Bunun böyle olmas gerekir. Binaenaleyh

Muhammed ümmeti insanlar için çkartlm en hayrl ümmettir. Bu

yönüyle Muhammed ümmetindeki mümin imanyla kâfir kâfirliiyle

dier ümmetlerdeki mümin ve kâfirlerden daha hayrldr.

Bu menzilden zikretmi olduumuz bu ilimler, menzilin içerdii

ilimlere göre, binde bir hatta binlerde bir kadardr.

"Allah hakk söyler ve doru yola ulattrrd

ÜÇ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhammedi Azametleri Kendinde Toplayan Azamet

Menzilinin Bilinmesi

Azamet sahibini yüceltirsen, tenezzül eder

Büyüklük gösterirse zat fiilen yücelir

O Azim bütün varlklar yok edendir

Gayretiyle yok eder her eyi

Söylediimizi anlayacak olan adam

Ulvi topluluu ve elçileri aandr

Herkesin elde ettiinde kendinden geçmi

Nefsini de unutmu ve geçmitir

Peygamberdir o, Allah'n peygamberi

Kamil vasfl vesilenin sahibi

Bilmelisin ki, bu menzilin on dört hükmü vardr. Birincisi zama-

nn sahibine (sahibu’z-zamar^), kincisi ve üçüncüsü iki imama, dör-
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inkâr edilen eyin büyüklüüyle orantl bir ekilde artar. Bu hususta

bilinen durum budur! Bununla birlikte Muhammed ümmetinin kâfir-

leri öyle deildir, çünkü onlar azab en hafif olacak kâfirlerdir. Bunun

nedeni, onlara gelen peygamberi Allah’n âlemlere rahmet diye gön-

dermi olmasdr. Allah bu durumu dünyada açklam, onu ahiret

hükmünün bal yapmtr. Bu durum bir hadisede zikredilmitir:

Ra’l, Zekvan ve Useyye kabilelerinin (tebli için gönderilen sahabeleri

ehit etmeleri üzerine) Hz. Peygamber’in Allah yolundaki gayreti ve

cchdi iddedenmi, bir ay boyunca her namaznda beddua etmiti ki

bu beddua ‘kunut’ duasyd. Allah bir konu hakknda dua ettiinde.

Peygamberin duasna icabet edeceini takdir etmi ve bunu kendisine

bildirmiti. Bu nedenle o insanlarn sa kalmas ve merhametini gös-

termesi için beddua etmesini yasaklam, öyle buyurmutur: ‘Biz seni

âlemlere rahmet olarak gönderdik
’247

Yani onlara merhamet et diye seni

gönderdik, çünkü Hz. Peygamber bütün insanlara farkl rahmet türle-

riyle merhamet etsin diye peygamber olarak gönderilmitir. Rahmetin

yönlerinden birisi ise Allah’n raz olduu ileri yapsnlar ve doru yolu

bulsunlar diye insanlara duadr. Bir rivayette Hz. Peygamber’in öyle

dua ettii sabittir: ‘Allah’m! Kavmime hidayet ver, onlar bilmiyor.’

Böylece Allah Hz. Peygamber’e bedduay yasaklamt. irk koanlar

nedeniyle Peygamber uyarlp haklarnda nasl hüküm vereceini

Hakk’n kendisi üstlenmiken, Hz. Peygamber onlar hakknda ne ya-

pabilir ki? Hz. Peygamber Allah bir iyilie bizi tevik ettiinde, iyi ah-

lakn öncelikle O’na yaktn bildirmitir. Buradan Allah’n kyamet-

te Muhammed ümmetinde mürikler hakkndaki hükmü örenilir. Al-

lah irk kotuklar için onlar ahirette cezalandrsa bile -ki bu cezalan-

drmann olmas kaçnlmazdr-, fakat Allah’n onlar cezalandrmasn-

da (gizli) ilahi bir lüaf vardr. Bu cezalandrmada Muhammed ümme-

tinin mürikleri ile dier ümmetlerin mürikleri eit deildir. Ben o

lütfü biliyorum ve fakat açklamam. Nitekim Hz. Peygamber, bu üm-

met, hatta bütün ümmetler içinde günahlar nedeniyle atein temas

edecei kimseler hakknda öyle demitir: ‘Allah onlar orada bir ekil-

de öldürür.’ mam Müslim’in cs-Sahih’inde

tapta daha önce zikredilmiti.

zikrettii bu hadis bu ki-
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n çou bilmez*
246 Bunun ardndan AUah bize söz konusu surederde

kendisine ibadet etmememizi emretmitir. Hakk’n ibadet edilen suret-

lerin (mâbudlar) ayn olduunu bilsek bile o surederde Hakk’a ibadet

edenler asidir ve Allah onlar mürik saym, onu mafiretten mahrum

klmtr. Öyleyse mürikin cezalandrlmas zorunludur. Ardndan da

cezalandrmann kalkmas gerekir. Cezalandrmann kalkm olmas,

irk kotuu sureti bilmeyiindcn kaynaklanmtr vc ahircttc bu niteli-

i ortaktan uzaklatrr. Bu nedenle cezalandrlm ve yine bunun için

cezalandrlmann ardndan rahmet kendisini kuatmtr. Bununla bir-

likte mürik ateten çkmaz. Dünya hayatnda mürikin neye ibadet

ettiini bilenler, dünyadaki bilgisinden uzaklamad gibi ahirette de

uzaklamaz. Çünkü o dünyada ibadet edilen ve irk koulan surette

sadece Hakki görmü ve O’nu bilmitir. Mürikin durumu ise böyle

deildir; o sureti görür. Ardndan ahirette söz konusu suretten yüz

çevirirken âlim ondan dönmez; dönerse, inkâr edenlerden olur. Öyley-

se onun dönmesi doru deildir (Ârifher surette Hakki tanr).

irk baki, fakat bilen yok onu

Cevherleri ve suretleri gören bilir onu

Kim tevhidi söylerse isabet etmi

irki söyleyen haberi dorulam

Ortak koulan yok olandr (madum)

Ona ibadet edende bir izi ve. hakikati yok

Bu menzilde yer alan ilimlere gelirsek, Muhammed ümmetinden

önce gelen bir nebi veya velinin bilemeyip bilgisi Hz. Pcygamber’c vc

onun ümmetine tahsis edilmi hususlar, bu menzilden örenilir. Bu

ümmet içindeki kâmiller zahirde ve bâtnda o makama ularken kâmil

olmayanlar için makam zahirde veya bâtnda gerçekleir, fakat kemal

gerçeklemez; fakat Muhammed ümmetinden olduu için yine de onu

kuatr. Hz. Peygamberin ümmetinden küçük olsun veya büyük olsun

herkes müminlerden sayhr
.
Çünkü iman etme hususunda zürrivet ba

balara tabidir. Fakat babalar kâfir ise küfürde onlara tab olmazlar. Her

ümmetin kâfirleri dier ümmetin kâfirlerinden ayrtrlr, çünkü ceza,



194 Fütûhât- Mekkiyye 14

kirlenmi olmas veya necasetin onu kirletmesinden kaynaklanmam-

tr: âri bize parçalarm temiz suyun parçalarndan ayrmay baarama-

yacamz için necis ve kirli bir eyi kullanmay yasaklamtr. Binaena-

leyh necaset ile su arasnda engelleyici bir berzah vardr ve berzah on-

larn birbirine kavumasn engeller; birbirine kavumu olsalard, su

kirlenirdi, bunu bilmelisin!

Bilmelisin d, cennet çarsndaki bütün suretler, berzahtr. Cennet

clli çarya o surederden dolay gelir ve onlarda suretten surete girer-

ler. Çarya girdiklerinde, hangi sureti arzularlarsa o sureti giyerler ve

çardan satn ald ihtiyacyla eve dönen biri gibi onunla ailesinin ya-

nna döner. Bir topluluk çardaki surederden birini görür ve her biri o

sureti arzular, bu arzuyla sureti giyer, içine girer ve ona yerleir. Böy-

lece topluluk içindeki her fert ayn surete girer. O sureti istemeyen bi-

risi ise cemaatteki her terde bakar ve onlarn sureti girmi olduklar

halde ailesinin yanna döndüklerini görür. Bununla birlikte söz konusu

suret çarda olduu hal üzere kalm ve kendi durumunun dna çk-

mamtr. eriatn hakknda hüküm verdii ve kendine inanmann zo-

runlu olduu bu iin hakikatini ahiret yaratln ve berzahn hakikati-

ni bilen anlayabilir. (Ahirette) Hak farkl surederde tecelli edecek, bir

suretten baka bir surete geçecektir. Göz ise tektir ve Hakk’n suretten

surete girdiini görür. Bununla birlikte insan aklyla bakalama olma-

dn bilir. Her kuvvet verisine göre hakikati idrak eder. Hak ise ver-

dii hükümde akl dorulad gibi gözü de hükmünde dorular. Son-

ra O’nun kendisi hakknda bir bilgisi daha vardr. Bu bilgi, akln

O’nun hakknda verdii hükmün ayns olmad gibi görme gücünün

O’nun hakknda verdii hükmün ayns deildir. Bununla birlikte veri-

len o iki hükümden bakas da deildir! Bu yönüyle Hakk’n (kendisi

hakknda) bildii duyunun ve akim hükmünün ayns olduu gibi ba-

ka bir açdan Hakk’n kendisi hakknda bildii o iki hâkimin bilmedii

bir eydir. Bu nedenle kadir ve âlim Allah münezzehtir! O takdir et-

mi, hüküm vermi, belirlemi vc uygulamtr. ‘Rabbin ancak kendisine

ibadet etmeniz için hüküm vermi tir .

,24S Yani ibadet edilen her eyde

(Rabbinize ibadet etmeniz için) hüküm vermitir. Hakk'n mâbudlarm

suretlerinde suretten surete giriini nasl açklayaym ki? ‘Fakat insanla-
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Bunu örenince, berzahn mahiyetini de örenmi olursun. Ber-

zaha misai olarak bütün beyazlarda bulunan beyazl verebiliriz. Be-

yaz zatyla bütün beyazlarda bulunur. Baka bir ifadeyle herhangi bir

beyazda bir ekilde bulunup dierinde baka bir ekilde ve yönüyle

bulunmaz; aksine bütün beyazlarda ayn ekilde bulunur. Beyaz iki ey
birbirinden ayrmtr ve beyazlk iki beyazda zat gerei bulunur. Her

iki durumda da beyazn cevheri ayndr ve onlardan birisi öteki deil-

dir. te gerçek berzahn misali budur. Ayn ey zat gerei her insanda

bulunan insanlk için geçerlidir. Öyleyse bir gerçek berzahtr ve bölü-

nen bir olamaz. Bir böler fakat kendisi bölünmez. Baka bir ifadeyle

bir kendiliinde bölünmez. Kendiliinde bölünebilir olsayd, bir ol-

mazd. Bir olmasayd zat gerei aralarnda bulunduu her eye muka-

bil olmazd. Hiç kukusuz bir birin var olduu açktr. Berzah da ma-

lumdur, fakat idrak edilmez, akledilir, görülmez.

insanlar iki ey arasndaki her eyi -geni anlamyla- berzah say-

mlardr. Bununla birlikte onlara göre berzah denilen ey, büyük veya

küçük bir cisimdir. Söz konusu cisim aralannda bulunduu iki eyin

kavumasn engelledii için ‘berzah’ adn almtr. Birbirine komu
olan ve alda göre veya duyuda bölünmeleri mümkün olmayan iki cev-

herin arasnda berzahn bulunmas gerekir. ki cevherin komuluu ise

mekân komuluudur ve mekanlar arasnda içinde cevherin bulunma-

d üçüncü bir mekân yoktur. ki mekân arasnda ve cevher arasnda

hiç kukusuz makul (akledilir) bir berzah bulunur. O berzah bir cevhe-

rin veya bir mekânn öteki olmasn engelleyen eydir. Binaenaleyh

berzah, her cevhere ve her mekâna zatyla mukabildir. Bu durumu bi-

len kii âri’nin u ifadesini de bilir: ‘Allah Teâlâ suyu temiz yaratm-

tr, necaset onda bulunsa bile hiçbir ey onu kirletemez.’ Necaset bu-

lunsa bile sudan ayr olduu için su asl üzere temiz kalmtr. Bu du-

rum necasetin uzaklatrlmasnn imkânsz olduu durumlarda geçer-

lidir. âri necasetin bulunduu suyu kullanmay mübah saynca, biz dc

o suyu kullandk. Yasakladnda, biz de âri’nin hükmü nedeniyle o

sudan uzak durduk. Bununla birlikte necasetin suda bulunup suyun

zat gerei temiz olduunu ve herhangi bir eyin onu kirletmediini de

biliriz. O halde âri’nin bize necaseti kullanmay yasaklamas, onun
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Hakk’n bize ulatrmak üzere kendilerine vahyettii O’nun ter-

cümanlar olan peygamberlerin sözlerinde de pek çok müteabih ifade

vardr. Dolaysyla onlarn anlamnn peinde ancak kalbinde erilik

bulunanlar gidebilir. Bu konuda kefe ulanran yollar takip edenler,

kalplerinde erilik bulunanlardan deillerdir. Öyle bir insan doru

yolda giden kiidir. O halde Muhammedi, ayetler içinde muhkemin

peinden gidendir, çünkü muhkem ayet, ‘arabî’dir. Müteabih ayet ise

‘Musevî’dir’, çünkü o yabancdr (acemi). Acem olanlarda acemi ise

arabî demektir. Buna mukabil acem olanlar için arabî ‘acemi’ demektir.

Lafzlarda ise terim olarak örtülü olandr. Acemi terimde, lafzlarda ve

zahiri surederde olabilir. Manalar ise ‘arabî’dir’, onlarda acemi bulun-

maz. Manalar bildiini iddia edip üphelerden söz edenin iddia ettii

hususta bir bilgisi yoktur, çünkü lafz ehline göre manalar, naslar gibi-

dir, çünkü onlar bileikliin bulunmad basiüerdir. Binaenaleyh ter-

kip ve bileiklik olmasayd, accmlik varlkta tezahür etmezdi.

Bu menzildeki ilimler pek çoktur. Onlar zikretmeye kalksaydk,

sözümüz uzard. Bu menzil cem’ ve vücûd menzillerinin hepsinin

efendisidir. O menzillerin esaslarn kitabn önceki bölümlerinde zik-

retmiuk.

Bilmelisin ki, bu menzil, gerçek berzah menzilidir. Bu balamda

berzah insanlar tarafndan geni anlamda kullanlsa bile, gerçekte ber-

zah, Allah’n bize onun hakknda verdii bilgiye göre, onlarn zannet-

tikleri gibi deildir. Allah iki deniz hakknda öyle buyurur: ‘Onlarn

arasnda bir berzah vardr, birbirine kavumazlar.’
24* Gerçekte berzah

berzah yapan özellik, kendisinde berzah bulunmamasdr. Berzah ara-

larnda bulunduu iki eyle zat gerei kavuur. O ikisinden birisiyle

ötekiyle kavutuundan baka bir yönüyle kavusayd, iki yön arasnda

da berzahn bulunmas gerekir ve bu berzah o iki yönü ayrt eder ve

onlarn kavumasn engeller. Öyleyse böyle bir ey berzah saylmaz.

Aralarnda bulunduu iki eyden birisiyle kavutuu yönün ötekiyle

kavutuu yönün ayn olmas durumunda, bir ey gerçekte berzah ola-

bilir. B durumda berzah, (aralarnda bulunduu eylerle) zatyla ka-

vutuu eyin ta kendisidir. Berzahlar sayesinde eya arasnda ayrm ve

fasl ortaya çkar ki fasl tek bir eydir.
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tlm olanlar donmalardan korunan ksmlardr. Tam olmayanlar ise

(gayr- muhallaka) helalce maruz kalanlardr.
‘

Allah her eye kadirdir?
237

Hatemleri ve gelinleri -ayrntya girmeden- genel itibaryla ve ana

ksmlaryla bir ölçüde zikretmi olduk. Bu konuda yabanc srlar da

vardr. Onlar ‘yabanc (acemi)’ diye isimlendirdik, çünkü ‘arabî

(marûf)’ srlar, anlama gücünün suret olarak idrak ettii eylerdir. Bu

yönüyle söz konusu srlar, indirilmi kitaplardaki muhkem ayetlere

benzerken yabanc srlar -tevil ile deil- Hakk’n bildirmesiyle idrak

edilenlerdir. Bunlar indirilmi kitaplarda yer alan müteabih ayetlere

benzer. Onlarn tevilini Allah’tan veya O’nu bildirdiklerinden bakas

bilemez. Fikir gücünün onlar bilmeye imkân olmad gibi onun bu

alana girmesi de söz konusu deildir. Bu ayetlerdeki srr ortaya ç-

kartmaya çalan, Allah’n kendisini ‘kalbinde erilik bulunan’ diye zik-

rettii kimsedir. Baka bir ifadeyle o, tevilini sadece Allah’n bildii bir

hususta hakikatten ayrlan kimsedir. Onu örenmek isteyen, o srlara

dalmamal ve Allah’a ulatran yolda gayret göstermelidir. Bu yol Al-

lah’n eriatna göre takva sahibi olarak amel etmekten ibarettir. Çünkü

Allah takvann sahibine ‘furkan (tefrik)’ ilmi kazandrdn buyurmu-

un. Ona göre amel ettiinde ise Allah ‘yabanc srlar’ ona öretme

iini bizzat üstlenir. Allah söz konusu srlar açkladnda, artk onlar

‘arabî srlar’ haline gelir ve Allah’n o srlarla neyi kastettiini örenir,

daha önce kendilerini bilmeden nitelendikleri ‘müteabih olma’ hükmü

takva sahibi adna ortadan kalkar. Çünkü Allah onlar kukunun iki

ucunda olmalar nedeniyle ‘müteabih’ diye nitelemiti. Binaenaleyh

gerçei fikir yoluyla örenmek isteyen kimse, bu benzeme içindeki

yerlerini bilemez, çünkü onu iki uçtan birisine dayandrmas gerekir ve

bunu özel yönden yapmaldr. ki ucu birletirse bile, her uca o yara-

tlm olandan veya söz konusu olan ilahi kelam ise menzilden ötekine

ait olmayan bir özellik vardr. Bu yönüyle indirilmi olana müteabih

ayetlere misal olarak
‘Rahman Ar üzerine istiva etti’

238
,
‘O her nerede

olursanz sizinle beraberdir
’23
Ç ‘Biz size ah damarndan daha yaknz’2™,

‘Allah, göklerde ve yerde Allah olandr'
2* 1

,
‘Allah'n buluttan gölgeler içinde

kendilerine gelmelerini mi bekliyorlar?'
2*2

, ‘Rabbin ve melekler saf saf gelir-

ler
’243

gibi indirilmi kitaplarda yer alan ayederi verebiliriz.
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te kendinden ortaya çkan eser nedeniyle haz ve sevinme gerçekleir.

Bu balamda bir dc doal nikâh vardr. Doal nikâh, suretleri yöneten

cüzî ruhlarn iki doal suretin birlemesiyle talep ettikleri eydir. Bun-

lar, duy âleminde ‘nikâh’ denilen çocuk edinme ve kaynama amacyla

birleirler. Bu nikâhtan hayvan ve bitkilerde çiftlerin benzerleri doar.

ki insandan bir insan, iki atn birlemesinden bir at doar. Bazen ben-

zer olmayanlar arasnda birleme de gerçekleir ve çiftlerden birisine

benzemeyen garip ekilli varlk doar. Mesela at ve eein birlemesin-

den katr doar. ki farkl suret arasnda doan bir ey dourgan deil,

ksrdr, çünkü o doar, dourmaz. Bu tür bir nikâh ve birleme, do-

urma amac tamaz, sadece haz ve ehvet amaçldr. Ayn cins arasn-

da gerçeldemeyen bir nikâh olmas itibaryla elerin cinsinden baka

cinsin doduu bu nikâh, ilk nikâha benzer; böylece çiftlerin arasnda

elerden birisine benzemeyen garip surette biri doar. Aaçlarn döllc-

yici rüzgârlarla döllenmesi doal nikâhn bir türüdür. Döllcyici olma-

yan rüzgârn nikâh kendisinden hiçbir eyin domad garip ekilli

(bir ürün douran) nikâha benzer. Bu doal nikâhn gelinleri, örfte

gelin olarak bilinip de velime (yemekleriyle) ve davul çalarak giden

gelinler gibi deildir.

Doal nikâh neticesinde aaçta oluan eyler ise yüklü kalma esna-

snda aacn verdii meyvelerdir. Aaçlarda nikâh suyun aaca yürüme

vaktinde gerçekleir. Bu ise Suûd (yldznn) doumu esnasnda ger-

çekleir. Öyleyse o mutlu bir burçta gerçekleen mudu bir nikâhtr.

Bunu kabul eden ise eler -erkek ve kadn- arasnda gidip gelen elçiler-

dir. Doum ise iki aaç türünün hamilelik vaktinin ölçüünce gerçekle-

ir. Bir ksm ilkbaharda bir ksm sonbaharda gerçekleir. Hayvann

gebe kalma vakti de doasnn deimesine göre deiir, çünkü zama-

nn tesirini mizaç ve doasna göre kabul eder. Hava topra dölleyip

suyu ona indirdiinde, feleklerin nlarnn eserleri rahminde onu ted-

bir ettiinde, artk yeryüzü çiçekleriyle güler ve her türden güzel bitki-

ler üzerinde açlr. Yeryüzü nikâhtan talep ettii bu eyler nedeniyle e
olmutu, çünkü ancak iki e arasnda bu durum gerçekleir. Öyleyse

onun gelini, kendisinde ortaya çkan çiçeklerdir. Bitkilerden tam yara-
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ettiini, âlemin mahiyetini, âlemde neyin baki kaldn, neyin yok ol-

duunu, Hakk’n âlemde neye vâris olacan örenir. Çünkü Allah

Teâlâ öyle buyurur: ‘Kukusuz biz yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara

vâris oluruz Sonra onlar döndürülür .’
2*6 Hak gerçekte ancak varla vâ-

ristir. Bu varlk, kendisinde Hakk’n suretleri ve arazlar giyen müm-

künlere tecelli ettii varlktr. Çünkü vâris olunan sa iken ona vâris

olunamaz. Varislik ancak vâris olunann yer deitirmesi ve ortadan

kalkmasyla gerçekleebilir. Baka bir ifadeyle onun yoklukla nitelen-

mesi durumunda olabilir. Yoklukla nitelenmek ise suret ve arazlar için

söz konusudur. Öyleyse Allah sürekli vâristir. Suretlerin ve arazlarn

varlk giymesi ve varl kaybetmeleri de süreklidir. Öte yandan (ilahi

âlemdeki) nikâh da sürekli lazmdr.

Hakk’a nispet edilen devamlln manas budur. Allah ezeli olarak

yaratan iken ayn zamanda ‘amel eder.’ Alem de her zaman hadistir.

Baka bir ifadeyle âlem, kadimlikte hadistir, dolaysyla onun kendine

varaca bir ucu olamaz. ster varlk ister yokluk halinde olsun, âlem

de zat gerei ezeli olarak üahi tercih hükmünün altndadr.

lahi nispet hakknda bu durum sabit olunca, imdi ayn nispetin

ruhani âlemdeki dorumundan söz edelim: lahi nispet bahsinde zik-

retmi olduumuz varlk, her mümkünün Allah’tan sahip olduu ‘özel

yön (vech-i has)’ demektir. Bu balamda konulmu bir sebebin bulu-

nup bulunmamas birdir. Her durumda ve her ekilde ulvi ve süfli ola-

rak yaratma Allah’a aittir.

Ruhani nikâha gelirsek, onun mertebesi doadr (tabiat). Doa
ilahi nikâhta asl zevce hükmündedir. Birinci nikâhta (cinsel birleme-

de) herhangi bir sureti dourduunda, o suret tüm ruhun (ruh- kül)

ei olur. Hak onu kendisiyle nikâhlar ve onunla birleir. Tüm ruh

onunla ilikiye girdiinde, ilikiden ‘tikel ruh (cüzi ruh)’ denilen bir

çocuk doar. Söz konusu suret onunla can kazanrken çocuk onunla

bilfiil var olur, böylece onu yönetir, onun için çalr, yolculuk yapar,

maddi-duyusal ve manevi olarak kendisine ihsanda bulunmak üzere

tehlikelere atlr. B^tka bir ifadeyle maddi ve manevi rzklar onun için

elde etmek ister. Ruhanî nikâha ait gelini var eden nikâhn varlyla

doal surette ortaya çkan kuvvederdir. Bu çocuklarn varlyla birlik-
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lar nedeniyle, mümkünde ortaya çkabilir. Mümkünün kendilerine

olan ihtiyac nedeniyle ilahi isimlerin otoritesi mümkünde tezahür eder

ve bu nedenle onlara sevinci, neeyi ve ‘yerleme’yi onlara izafe ettik.

lahi isimler mertebesindeki bu nikâh, varl sürekli ve kesintisiz bir

nikâhtr. Bu nikâh akdinde boanma, arazlar ve suretleri kabul eden

cevherlerde deil, suretlerde ve arazlarda olabilir. Boanma, yani ‘ta-

lak’, arazlarn var olmalarndan sonraki ikinci vakitte yok olmalar. Bu

durum hal’, yani azledilme diye isimlendirilir. Çünkü bu durum, ve-

rilmi varl geriye almak demektir. Çünkü o, bu özel mümkünün

cevherine ait olan sadak mesabesindedir.

öyle diyebilirsin: ‘Hak hadis varlkla nitelenmeyeceine göre geri

çevrilen varl kabul eden kimdir veya onun hâzinesi neresidir? Çünkü

bir yeri olmaldr.’ öyle deriz: eriatn bize bildirdii ve keif yoluyla

genel ve özel tarzda müahede ettiimiz gibi, Hakk’n suretlerde tecelli

etmesi ve halden hale girmesi, yok olduklarnda mümkün suretlerin ve

arazlarn geri çevirdikleri varln ta kendisidir. O halde Hakk’n var-

lkta iki nispeti vardr: Birincisi kendine ait olan zorunlu varlk nispe-

tiyken dieri surederdeki varlk nispetidir. Bu, Hakk’n yaratklarna

tecellisidir. Çünkü nefsi ve zorunlu varlkta Hakk’n tecellisi mümkün
deildir. Çünkü onu bizim için belirlemitir ve biz onu idrak ederiz.

Çünkü biz, yokluk ve varlk halimizde tercih edileniz. Bu esnada im-

kân hükmü de sürekli bize elik eder. Dolaysyla biz O’nu kendimizde

görürüz. Baka bir ifadeyle hakikaderimizin verdii hükme göre O’nu

görürüz. Öyleyse Hakk’n surederin varlnda tecelli etmesi kaçnl-

mazdr. Varlktaki bakalamay ve deimeyi kabul eden bu tecellidir.

Bazen mümkün kendisini giyinirken onunla nitelenir, bazen tecellisin-

de Hak onunla zuhur eder.

te ey dostum! Bu mertebeyi iyi düünmelisin, çünkü oldukça

kapal bir makamdr bu makam! eriatn imalar ve uyarlar olmasay-

d, biz de yol ehli için bu konuyu tam olarak açklamazdk. Çünkü Al-

lah ehlinin pek çounun -Hakk’n tecellisini müahede etseler bile- bu

konuda veya gördükleri hususta veya iin kendinde olduu durum

hakknda bir bilgileri yoktur. eriatn bu konudaki maksad hakknda

ortaya koyduumuz meseleyi anlayan, hiç kukusuz, âlemin nasl sudur
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Mesela öyle dersin: ‘Bugün bize bir misafir geldi (hadis oldu).’ Misa-

firin size gelmi olmas dorudur, fakat onun kendiliinde o vakit ha-

dis olduu söylenemez. Aksine misafir elli seneden beri mevcuttur. B
durum açk ve belli olduu izaha gerek yoktur. Kim Allah’n huzuruna

girmek isterse, akln brakmal ve eriat onun önüne geçirmelidir.

Çünkü Allah takyidi kabul etmezken akl takyit ve snrlama demektir.

Allah, diledii herhangi bir surette seni terkip ettii gibi kendisi de her

surette tecelli edebilir. Hamd belli bir surede kendisini snrlamad-

mz bir surette bizi terkip eden Allah’a aittir! Herhangi bir suret O’nu

snrlamaz. Kendisine ait olduunu belirttii ekilde, O’na ait olan

O’na ait saymalsn. O’na ait olan, Hakk’n suretten surete girerek te-

celli etmesidir. Allah’n kadrini O’ndan baka kimse takdir edememi-

dr. Kim Allah’n kendini niteledii hususlar kabul ederse, O’nu akln

hükmü altna sokmam demektir. Zira Allah akim hükmü altna gire-

meyecek kadar yüce ve büyüktür.

Bilmelisin ki, nikâh ad verilen ey, cinsel ilikinin akdi olabilir.

Bazen hem akit hem cinsel iliki beraber olabilirken bazen cinsel iliki

olur ve ilikinin kendisi akit saylr. Çünkü cinsel birleme elerin ak-

diyle sahih ve geçerli olabilir. Nikâhn bir ksm ilahi, bir ksm ruhanî

ve doaldr. Bazen doum, yani neslin devam amaçlanarak yaplrken

bazen sadece haz almak amacyla yaplr, ilahi mertebedeki nikâh,

Hakk’n bilinme arzusu ve iradesiyle imkân mertebesindeki mümkünü

var etmeye yönelmesidir. Bunun amac, bir sevincin gerçeklemesidir.

Hak zikrettiimiz eklide mümküne yöneldiinde, mümkünde yara-

tlma hali ortaya çkar. Baka bir ifadeyle ilahi mertebedeki bir araya

gelmeden (ilahi teveccüh ve mümkünün hakikati) ortaya çkan ey

mümkünün varldr. Burada mümkün ‘e’ diye isimlendirilirken Al-

lah’n bilinme arzusuyla mümküne yönelmesi ‘nikâh’, neticenin mey-

dana gelmesi ise mümkünün yaratlmas veya ‘var olma’ diye isimlendi-

rilen eydir. Bu nikâh neticesinde mümkünlerde yaratlma gerçekletii

için, ilahi isimlerde bir sevinç ortaya çkar, çünkü gerçekte ilahi isimle-

rin eserleri ortaya çkmtr. Çünkü onlarn kendilerinde veya isimlen-

dirilenlerinde eserlerinin olmas söz konusu deildir. Onlarn eser ve

otoriteleri, ilahi isimlerin gücünde bulunan eye ihtiyaç ve yoksunluk-
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Bu cevaba yönelik olarak söylediin baka bir taksimin daha vardr

ki, o da udur: Hak hadislerden yoksun kalp sonra onlar kabul edi-

inde ya onlar kendisi nedeniyle kabul edecek veya -kendisi olmayan-

baka bir durum nedeniyle kabul edecektir. Onlar kendisi nedeniyle

kabul edecekse, Hak hadislerden yoksun kalmaz; onlardan yoksun ol-

mayacaksa, Hak da oniar gibi hâdistir. Biz ise öyle deriz: Bütün ha-

dislerin varla girmesi imkânszdr, çünkü hâdisler sonsuzdur. Hâl-

buki hadisleri kabul edenin onlardan hâli olduunu biliyorsun. Baka

bir ifadeyle kendisi var olsa bile belirli bir hadisten yoksundur ve (daha

sonra) onu kendisi nedeniyle kabul eder. Çünkü onu kabul edecek bir

nitelikte olmasayd, hiç kukusuz, kendisi var olsa bile belirli bir hadisi

kabulden soyutlanr ve yoksun kalrd. Herhangi bir hâdis bulundu-

unda, hâdis yok iken var olan onu kabul edenin var olduu bilinmeli-

dir. Hadisleri kabul eden ey, hadislerden yoksun kalsa bile, onlar gibi

bir hâdis olmazd. Bununla birlikte kendisi nedeniyle onlar kabul eder.

Hak dua ettiinde kuluna icabet edeceini, kendini raz ettiinde raz

olacan, tövbe eden kulunun tövbesiyle sevineceini bildirmitir.

Ey akl! Sen kimin adna tartyorsun ki? Seni dorulayp rabbini

tekzip etmemiz mümkün mü ki? Allah hakkmdaki hükmü senden al-

mamz mümkün müdür? Sen de benim gibi bir kul olduuna göre,

bilgiyi senden alp Allah’tan almay terk edemeyiz. Allah, kendini en

iyi bilendir. Bütün bunlarla kendini niteleyen de Allah’tr. Biz de bü-

tün bu ifadelerin hakikatini tanm ve mahiyetiyle birlikte biliriz. Fakat

zatn bilemeyeceimiz için söz konusu niteliklerin Allah’a nasl nispet

edileceini bilemeyiz. Öte yandan Allah bize zat hakknda düünmeyi

yasaklam, bizi bundan engellemi ve men etmitir. Ey akl! Sen kendi

düüncenle Yar^tan’n zatnn hakikatini örenmek istiyorsun. Ey akl!

Sahann dnda dolama ve nazarî olarak (ulûhiyet) mertebesinin d-

nda bir eyi bilmeye çalma. Hiçbir eküde zat örenmeye kalkma!

Çünkü Allah bize halleriyle yaptklar yolculuklarnda kullarnn hare-

ketlerinin yerleecei bir menzil ve mahal olduunu beyan etmitir.

Selim akl sahibi olan bunu düünür!

Ayrca bir ey senin yannda meydana geldi ve hâdis oldu diye, ak-

la, örfe veya eriata göre o eyin gerçekte de hâdis olmas gerekmez.
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hayatnda teklif kalktnda, yollar birleir, tek bir yol geride kalr. Al-

lah’tan gelen manalarn kalbine yerletii kimsenin yollar ayrmaya ve

temyize ihtiyac kalmaz, çünkü yolun birlii nedeniyle ayrlanacak biri-

si yoktur. Dolaysyla bölümün banda ayrntl olarak açkladmz
üzere, akitli gelinler ancak teklif zamannda gelin olabilir. Bu vakit,

teklifin vacip olma vakti olan dünya hayatdr, bunu bilmelisin!

Hakk’n bizim yerleeceimiz (ta’rîs) bir menzil olduunu (farz

edelim): Bu durum Hakk’n bildirdii gibi kulun bir hareket yapma-

syla Rabbinin gülmesi, armas, mutlu olmas, sevinmesi, raz olma-

s, kzp gazap etmesi demektir. Allah bu durumu kendinden bildirmi,

bu ve benzeri hareketleri bize belirterek, peygamberinin diliyle kita-

bnda açklamtr. Öte yandan Hak bize kulun O’nun kanndaki mer-

tebesinin kendisini nitelendirdii söz konusu hükümlere yol açan hare-

ketlerine göre belirlendiini belirtmitir. Baka bir ifadeyle kul o hare-

ketleri yaptnda, Hak o hükümlerle zuhur eder (kzmak, gülmek, raz

olmak vs). Bu durum Hakk’n tespit ettii fakat aldn reddettii bir

durumdur. Buradan akln Allah’a yaraan özellikleri anlamada eksik

kaldn örendik. Akl kendini insafl olmakla balam olsayd, hiç

kukusuz, imana ve Hak’tan örenmeye balanr, nazarî düünmeyi ve

istidlali Allah’n belirledii yere yerletirir, o yerin dna tamazd.

stidlal vc nazarî düüncenin kullanlaca yer, Allah’n ulûhiyetinde

orta olmayan tek ilah olduunu bilmektir. nsafl insan, kendiliin-

deki durumu nedeniyle, akl daha ileri yere tamaz. nsann Rabbi

hakknda hüküm vermeye kalktnda kulland eksik bir istidlali var-

dr. Bu istidlalle akl ‘Hadislerden yoksun olmayan bir ey’ -bu konu-

daki taksime göre- ‘hadistir’ diye hüküm verir. Bu öncülü kabul etsek

bile, anlatmaya çaltmz hususla çeliki ortaya çkmaz. Çünkü biz

öyle diyoruz: ‘Sana Hakk’n bu mesabede olduunu kim söyledi?

‘Hâdislerden yoksun olmayan her ey hadistir’ önermesi sana aittir. Bu

önermenin var olan nesnelerde snrl olduunu kim söyledi? Bu

önerme hâdislerden (zaman içinde yaratlmlar) yoksun olmayan bir

ey hakkndadr, yoksa hâdislerden yoksun olmayan hakknda geçerli

deildir.
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mez. Mühür ve hatemler, zikretmi olduumuz türleriyle birlikte, bu

kadardr.

Bölümün banda zikretmi olduumuz ayrntlaryla birlikte ilahi

gelinler bahsine gelirsek, (gelinler anlamndaki) ‘a'ras
5

kelimesi ta’rîs

kelimesinden türetilmitir. Ta’rîs yolcunun yolculuunda belli bir du-

raa ve menzile yerlemesi demektir. Seferler, yani yolculuklar, manevi

ve maddi-duyusal yolculuklar olmak üzere ikiye ayrlr. Maddi yolcu-

luk malumdur. Manevi yolculuk ise kalp için sürekli ve ardk olarak

ortaya çkan manalarn yolculuudur. Bu manalar bir kalbe uradkla-

rnda, ona yerleirler (ta’rîs) ve kalp onlarn yerlemesi için durak ve

menzil haline gelir. Manalar kalbe getirdikleri eyin hakikatini vermek

üzere yerlemilerdir. Bunlar Allah’a nispet edilen hakikatlerdir, çünkü

onlar o kalp için yolculua çkartan ve kalbe izhar eden bizzat Al-

lah’tr. Allah o kalbi bu manalarn yerleecei bir menzil yapmtr.

Öte yandan söz konusu manalar, Hakk’m kendinden söz ederken bu-

yurduu gibi, her gün kendilerinde bulunduu e’nlerden ibarettir.

Öyleyse âlem, dünyada vc ahirette sürekli yolculuk içindedir. Çünkü

Hak dünya ve ahirette sürekli halknn c’nlerindedir. Kalplere ise ma-

nalarn -ki onlar Hak kullarn kalpleri için yolculua çkartr- kendile-

rinde yerletii (ta’rîs) bir yer ve mahaldir. Manalar bir kalbe Allah’n

kendisine bildirmeyi irade ettii eyleri örenmesi için yerleirler. Bu
nedenle her nefeste kalbin Allah’tan gelen ilahi bir düüncesi vardr ve

düünce hangi yoldan gelirse gelsin o kalbe yerleir. Bununla birlikte

baz kalpler kendisine yerleen düünceleri bilirken bazen hangi yoldan

geldiklerini bilemez. Çünkü onlar, düünce yerlemezden önce onun

farkna varamazlar. nsanlarn bir ksm ise, kalbe yerleen düüncelerin

kendilerinden geldii yolun her tarafn bilirler. Bu sayede bütün yolla-

ra ainadrlar ve her yolu sahibinden ayrt ederler. Kalplerine bir dü-

ünce yöneldiinde, bu insanlar onun hangi yoldan kalbe yöneldiini

bilir. Kalbe yerletiinde, kendisini bildii ekilde onu saygyla karlar

ve karlk verir. lahi düüncelerin kalbe geldii her yolun ötekine ait

olmayan bir hükmü vardr. Bütün bunlar, yani zikretmi olduumuz
düüncelerin karlanmas ve haklarna riayet, teklif vaktinde geçerlidir,

çünkü yolu koyan vc hükümleri gerekli klan teklif diyardr. Ahiret
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lahi isimlerin hatmine gelirsek, onlarn hatmi ve sonu, balangç-

lar olan eyin ta kendisidir. Söz konusu isim
cO Allah ki O’ndan baka

ilah yoktur (ancak O vardr)*232 ayetinde belirtildii üzere Hüve ismidir.

Ayet Hüve (O) ismiyle balam, tafsili olarak gelen bütün isimleri iha-

ta eden Allah ismi zikredilmi, sonra olumsuzlam, böylece bu merte-

benin baka birisine ait olabilecei reddedilmi, sonra kendi adma bu

mertebeyi tespit ederek
‘
Ancak O vardr>m denilmitir. Böylece Allah

Hüve ismiyle balam, Hüve ismiyle bitirmitir. O halde ilahi isimler

arasndan zikredilen bütün tafsili isimler, hiç kukusuz, Hu’nun ardn-

dan gelen Allah isminin altndadr. Allah isminin daha sonra gelmi

olmasnn nedeni, Hüve’nin ondan genel olmasdr; çünkü Hüve Al-

lah’a olduu gibi gaip olan veya hüviyete sahip her eye delalet eder.

Kukusuz ister malum, ister mezkûr veya mevcut veya madum olsun,

hüviyeti olmayan hiçbir ey yoktur!

Kalpler üzerindeki hatemlere (mühür) gelirsek, bunlar, üahi gay-

ret mühürleridir (hatem). Baka bir ifadeyle kalplere ancak el-Gayûr

ismi mühür varur. Bu durum Hz. Peygamber’in Allah için söyledii

‘Allah benden daha kskançtr, kskançl nedeniyle zahirî ve bâtnî

taknlklar yasaklamtr’ hadisinde belirtilir. Allah Hz. Peygamber’e

öyle der: ‘De ki Rabbim zahir ve bâtn taknlklar yasaklamtr .'
234

Böylccc Allah, kalplere Hakk’a ait rububiyet (iddiasnn) girmesini ya-

saklam, bu nitelik bir tek kendisine mahsus kalmtr. Hiç kimse kal-

binde kendisinin bir ilah ve rab olduu duygusunu bulamaz: Aksine

herkes içinden fakir, yoksul ve zelil olduunu görür. Allah Teâlâ öyle

buyurur:
(

lte bu ekilde Allah bütün kibirli ve zorbalarn kalplerini mü-

hûrlemitir .

,235 Bu mühür nedeniyle kalbe ilahi-btyüklük duygusu ke-

sinlikle giremez. Allah her bir ferdin bâtnlarn da ilahlk duygusunun

giremeyecei ekilde mühürlemitir. Fakat diller ulûhiyet iddiasn te-

laffuzdan veya nefisler uluhiyed bakasna izafe etmekten ve buna

inanmaktan korunmamtr. Baka bir ifadeyle onlar, benzerleri hak-

knda deil, sadece kendileri hakknda böyle bir inanç tamaktan ko-

runmulardr. Çünkü her insan ileri bulunduu hal üzere bilmeyecei

gibi bütün benzerlerin mahiyet bir ve ayn hükümde olduunu da bil-
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mamör. Onun (ehadet alemine) intikali, dirili, yani kyamet gü-

nünde gerçekleen ölülerin diriltilmesine benzer. Ölüler ksa bir zaman

diliminde insanlarn uzun bir vakitte ulatklar bir surette diriltilirler.

Hz. sa ‘Sizi yarattmz gibi yenileneceksiniz
’231

ayetinin hükmü kapsa-

mndadr. Kastedilen, tavrdan tavra geçmek ve çoalmadr. Hz. sa

ahir zamanda yeryüzüne indiinde, ona Hz. Âdem’den son peygambe-

re kadar ulaan büyük velayet hatemi verilecektir (hatmü’l-velayeti’l-

kübra). Hiç kukusuz her ümmeti kapsayan genel velayeti Allah’n Hz.

Peygamber’e tabi olan bir peygamberle sona erdirmesi, Hz. Peygam-

ber’e dönük bir terif demektir. Bu durumda Hz. sa’ya ait olan, mülk

devresinin hatmidir. Velayetin hatmi, genel velayetin hatmi, âlemdeki

sonlardan biridir. Muhammedi velayetin hatemine gelirsek, o hatem,

Muhammed ümmetinin zahirî velayetine mahsus olan hatemdir. Onun
hatem olmasnn hükmü altna Hz. sa, Hz. lyas, Hz. Hzr ve zahirî

olarak ümmet-i Muhammed’den olan Allah’n bütün velileri girer. Bu

yönüyle Hz. sa hatem olsa bile Muhammedi velayetin hateminin

hatminin altnda hatem’dir.

Muhammedi hatemin durumunu Marip ehirlerinden Fas’ta 594

senesinde örenmitim. Bana onu Hak bildirmi, alametini vermiti.

Adn söylemem. Onun Allah’n peygamberi karsndaki yeri, bede-

nindeki bir saç gibidir (saç anlamndaki a’ra ile hissetmek anlamndaki

uur arasndaki ilikiye dikkat çekilmektedir). Bu nedenle genel olarak

farkna varlrken tafsili olarak bilinmez. Allah’n bir insana onu tantr-

sa veya bu konudaki iddiasn kendiliinden örenen birisinin bilgisini

tasdik ederse, böyle biri onu ayrntl olarak bilebilir. Bu nedenle bir

a’ra (saç, uur) diye tantlmtr. uuru öyle misallendirebiliriz: Bir

ev üzerinde kapal bir kap veya kapal bir sandk görürsün. Bir hareket

nedeniyle evin içinde bir canl olduunu hissedersin, fakat canlnn ne

tür olduunu fark edemezsin. Veya insan olduunu hissedersin fakat

onu bakasndan ayrt edecek eklide kimliini bilemezsin. Nitekim

sandn arl bize onu arlatran bir ey tadm hissettirir. Fa-

kat sandkta neyin saklandn tam olarak bilinmez. Bu durum, bu

gizlilik nedeniyle, ‘uur’ diye isimlendirilir.
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ce, aradaki münasebeti ve ba ortadan kaldrp mertebesinin farkll-

n belirtmek üzere onun herhangi bir insann babas olamayacan

belirtmek için inmitir. Baknz! Hz. Peygamberin yaayan ve tannm
bir olu olmamt. Bu durum, onun adma bir teriftir, çünkü Allah’n

bilgisinde onun nebilerin sonuncusu olaca takdir edilmitir. Hz.

Peygamber öyle buyurur: ‘Risalet’, yani eriat getiren peygamberlik

Ve nebilik sona ermitir.’ Artk Allah katndan bir hüküm getirerek

eriat koyacak kimse kalmamtr. Baka bir ifadeyle bize Hz. Peygam-

berim getirdiinden farkl bir hüküm ve eriat getirecek kimse yoktur.

‘Artk benden sonra peygamber yoktur.’ Yani insanlara eriatma aykr

bir eriat getirebilecek kimse yoktur. ‘Nebi de yoktur.’ Yani Rabbinin

katndan kendine özgü bir eriat alacak kimse de yoktur. Hz. Peygam-

ber, teriî; yani eriat getiren nebiliin sonuncusu olduunu beyan et-

mitir. Zikrettiimizden baka bir hususu kastetmi olsayd, bu du-

rum, Hz. sa’nn adil bir hakem olarak inecei hakkndaki beyanyla

çeliirdi. Hz. sa bizim sahip olduumuz eriata göre bize imamlk ya-

pacaktr ve bizim onun peygamberliinden ve nebiliinden kukumuz

yoktur. Buradan Hz. Peygamberim kendi eriatn geçersiz klacak bir

eriatn olamayacan kastettiin anladk.

Hz. Peygamberim gönderiliinden kyamete kadar ümmeti içinde-

ki herkes, bu sözün kapsamndadr. Bu balamda Hz. Hzr, Hz. lyas

ve Hz. sa zahir itibaryla Muhammed ümmetindendir. Âdem’den

peygamberin gönderili zamanna kadar onun olan herkes, bâtn itiba-

ryla onun ümmetindendir. Hz Peygamber öncelik itibaryla nebi ol-

duu kadar ayn zamanda son nebidir. Böylece Allah’n peygamberin-

de nebilikte ilk olann ayn zamanda son olduu (hakikati) ortaya çk-

mtr.

Hz. sa’nn son olmasna gelirsek, o mülk devresinin sona eriine
• A

tahsis edilmitir. Hz. Isa ortaya çkm ve yaratlnda Adem’in sure-

tinde tezahür etmi son nebidir. Çünkü sa beerî bir babadan meyda-

na gelmedii gibi yaratl bakmndan onun oullarna, yani Âdem’in
A

zürriyetine de benzemez. Çünkü Adem adet olduu veçhile anne rah-

minde kalmamtr. Çünkü Adem -adet olduu üzere- belirli bir zama-

nrn üzerinden geçmesiyle birlikte doal yapnn aamalarnda bulun-
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yani eriat getirme imkânna sahip deildir. Özel nebilik ise -ki onun

kaps (vakamda gördüüm) penceredir- eriat getiren nebiliktir ve

onun kaps kapalyken ondaki eyleri örenmek mümkündür. Artk

bir resul ve nebi yoktur!

Bunun üzerine açk ve gizli olarak ihsan ettii lütuflarna karlk

Allah’a ükrettim. Saliklerin (iktisap yoluyla) ulam olduklar ilk ka-

pdan -ki oradan kendilerine hilader giydirilir onlara- baknca, ükre-

denlerin ükürlerini gördüm. Ben o ükürleri daha önce pencerenin

ardndan görünen suretler gibi (olduklar hal üzere) gördüm. ükür-

den zahir olan ksm, pencere gibiydi. Zahir kelimelerin ardndan, bir

kiiye ait ükredenden baka ükreden görmedim. Bu esnada ükür için

kendime yardmc da bulmadm. Rabbime hitap etmek üzere öyle

dedim:

ükretmek istediimde, sana ükreden bulamadm

Fakat ükretmezsem nankör olurum o vakit

Mahlûkatn akllar sebebe bakarak perdelenmi

Kskançlkla sana ünsiyet edemediler

Mütercimler gayretle senden aktardlar

Sen onlardan bir kuluna emrettin

Bu nedenle görülmedin ve zahir de olmadn

Sen görülseydin hiç kukusuz ben perdelenirdim

Kukusuz mülkte karklk var dedin

Yaratklarna basiret sahibi bir ahs gönderdin

Emir ve bilgi nasl bize ait olur ki?

mkân halindeyken biz her ey senden zuhur etmi

Hz. Peygamber beeri ncbüiin balangcyd. Bu durum ‘Ben

peygamberdim, Adem suyla toprak arasndayken’ hadisinde bize beyan

edilmitir. Aym zamanda Hz. Peygamber nebilerin de sonuncusudur.

Allah Teâlâ ‘Fakat Allah'n peygamberi ve nebilerin sonuncusudur
’230

bu-

yurur. Bu ayet, Hz. Peygamber’in Zeyd’in babas olduu iddia edilin-
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nin bulunmad bütünüyle kabul olan bir kapdr. Bu konuda u be-

yitleri söylerim:

Hangi kapya ularsan ula

Reddedilme ve kabul muhtemel

lah kaps ise öyle deil, kabul kapsdr zira o kap!

Kabul eder, dinleyerek ve itaat ederek geleni

Kapy buldum diye zannederken reddedilen

Yüzüstü düer ve yuvarlanr

Hemen rabbi nida eder ona 'benim kapm deil’

Benim kapm huu sahibi içindir

Ona geldiinde dikkatli olursan

Kendinde benzersiz bir ey görürsün

Sen, sen deilsin! Sen bizden bakas deilsin

Dilersen ayrlk nedeniyle gözya dök

Vakti zamannda, erenlerden bir cemaat içinde o ilahi kapya ula-

tmda, kapnn açk olduunu gördüm. Üzerinde ne bir bekçi ne ka-

pc vard. Önünde durdum ve bana ‘nebevi veraset’ elbisesi giydirildi.

Kapal bir pencere gördüm, pencereyi çalmak istedim. Bana ‘çalma,

çünkü pencere açlmayacak’ denildi. ‘Niçin konuldu ki?’ diye sordu-

umda, öyle denildi: ‘Bu nebilere tahsis edilmi penceredir. Din ke-

male erince, o da kapatld. Bu kapdan nebilere eriat hiladeri giydiri-

lir.’ Sonra kapya dondum, onu ardn gösteren effaf bir cisim olarak

gördüm. Bu kefi, vârislere ait olan ‘eriatlar hakknda anlay’ ile müç-

tehitlerin hükümler alanndaki içtihatlarnn ta kendisi olarak gördüm.

Pencereyi takip ettim ve kapnn ardmdakilere baktm. Kapnn ardn-

dan, bilinenlerin (malûmat) suretleri, kendiliklerinde bulunduklar hal

üzere bana göründü. Bu, âlimlerin bâtnlarnda bulduklar anlayn ta

kendisiydi. Bununla birlikte onlar, bu anlayn onlar için nereden ger-

çekletiini bilmez. Bize kefolunduu gibi, onlara da keif verilirse,

bunu görürler. Öyleyse genel nebilik (ilhamla haber vermek), reri,
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olmasdr, çünkü mümkün zat gerei mümkündür. Bununla birlikte

baz aklclar mümkünün hâdisliinin imkândan baka bir ey olmad-

n ileri sürmütür. Fakat böyle bir yaklamla bu hususta benim iza-

hm arasnda fark vardr. Öte yanda böyle bir hüküm yoruma açktr.

Çünkü söz konusu hükmün sahibine göre müteradif isimlerden birinin

bulunmas ihtimal dahilmdedir. Ona göre bir eyin ‘hadis’ diye isim-

lendiriliyor olmas, o eyin mümkün diye isimlendirilmesiyle ayn ey
olabilir. Bununla birlikte bizim kastetdimizi kastetmesi de ihtimal

dahilindedir. Baka bir ifadeyle mümkün üzerinde zat gerei hüküm

sahibi olan yokluk, bize göre sürekli tercih edilendir.

Aklclarla bu konuyu tartmay sürdürsek, mümkünün kendisi

nedeniyle yokluu olmadn söylerdik. Çünkü yokluk onun zatî nite-

lii olsayd, muhalin durumundaki gibi, var olmas imkânsz olurdu.

Fakat onun yokluunun zat gerei varln Önceledigini söyledik,

yoksa yokluu deil. Bu iki sinin arasnda büyük bir fark vardr. Fakat

bizim bu konudaki yolumuz onun yokluunun sürekli tercih ediliyor

olmasdr. O halde mümkünün varl, onun var oluunu önceler.

Çünkü yoktu, sonradan oldu. Fakat bu durum onun sureti bakmndan

deil, kendi bana var olan cevheri bakmndan geçerlidir. Öyleyse

onun kendi hakikatinde bir sonu ve bitimi yokken (mümkünde yenile-

nen haller itibaryla) benzerleri ve zdar bakmndan suretinde sonlar

ve bitimleri vardr. Baka bir ifadeyle bilfiil var olan (kendi bana ka-

im) cevherlerin dndaki her hâdisin ba ve sonu vardr; fakat ba
sonunun ayndr. Çünkü onun varlk zaman var olma zamanndan

ibarettir ve sonra -kendisi nedeniyle- yok olur. Önce gelen barakinden

hüküm itibaryla ayrr. Böylece bu hüküm öncede varlk, sonda ise

yokluk eklinde ortaya çkar. Çünkü onun var olmann ardndaki ikinci

anda ve zamanda varl söz konusu deildir.

Bilmelisin ki, salik bütün salikierin ‘iktisap (kazanm)’ yoluyla

ulat kapya erdiinde, süluktaki son ayak, salikierin (iktisabnn)

sonu ve bitimidir. Sonra yeni bir kap açlr, vergiler, ilahi ikramlar

inayet ve ihtisas olarak hükmüyle -yoksa kazanm nedeniyle deil- or-

taya çkar. Bu ilahi kap, yaratlm kaplarn aksine, içinde reddetme-
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metin neticesi olarak herkes mizaçlarnn farkllna göre nimet için-

dedir. Bu meseleyi daha önce zikretmitir. Ardndan müddet bakmn-

dan açk ve belirgin bir süre kalmaz, fakat geride gizli ve hassas (süreli)

eceller kalr. Bunu öyle açklayabiliriz: Cevheri sürekli olan hadis var-

ln özellii, üzerinde hallerin sürekli bir ekilde deimesidir. Hadis

ve mümkün varlkta hallerin bu tarz deiimi, onu varln sürdürmek

için muhtaç klar. Dolaysyla onun halleri de ecel ve sürelerden ayrl-

maz ve her mümkün kendi halleri dahilinde önce ve sonra arasndadr.

Bu balamda imana gelirsek, onun balangc ‘Allah’tan baka ilah

yoktur’ cümlesiyken sonu yoldan eziyet veren eyleri kaldrmaktr. âri

balangc ‘en üst mertebe’, sonu ‘en aa mertebe’ diye ifade etmitir.

manda tevhitten daha üstün bir derece olmad gibi yolda eziyet ve-

ren eyleri kaldrmak daha aa bir mertebe de yoktur. Tevhit yolu da

(eziyet veren ilerin kendisinden kaldrlaca) o yol kapsamndadr.

Tevhit yolunda eziyet veren ey, gizli veya açk irktir. Gizli irk, bir

ksm gizli bir ksm daha gizli olan sebeplerdir. Daha gizli olan bâtn

sebeplerken gizli olan zahirî/gorüen sebeplerdir. Açk irk, ilahl

yaratlmlara nispet etmektir. Muvahhit böyle bir eziyeti yoldan kald-

rr. Baka bir ifadeyle bu irki kendi kalbinden ve bakasnn kalbinden

kaldrr, çünkü irk, tevhit yolundaki bir eziyettir. man yollarndan

herhangi birisinde bulunan her ‘eziyet’, ‘iman’ denilen nitelie göre o

yolda ortaya çkar. Bu itibarla imana aykr her davran ‘iman yolun-

daki eziyeti diye isimlendirilir. man nitelii her ne olursa olsun, eziye-

ti yoldan kaldracak olan ey, o (derecenin) sonu ve bitimidir. Bu ba-

lamda Allah’n hükmünün kullarnda genel ve mutlak anlamyla bir

sonu olamayaca gibi o hükmü önceleyen bir ey dc olamaz. Çünkü

mümkünün ‘imkân’ Özelliini dikkate aldmzda, onun varln Ön-

celeyen yokluk süreklidir ve mümkünün var olmada bir öncelii yok-

tur. Bu bilgi, gizli bir bilgidir ve anlalmas sehl-i mümteni kabilinden

bir eydir. Çünkü böyle bir ey anlalmaya çalldnda zihinden he-

men gider.

Bütün aklclara göre mümkün için ‘hüdûs’, onun bilhassa varl-

yla ilgiliyken bize göre gerçek öyle deildir: Mümkün için hüdûs,

onun yokluunun ve varlnn her durumda ‘müreccah’ (tercih edilen)
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nedeni olmayan el-Vahib’e benzer. Bu nedenle Allah böyle bir evlilii

yaratklarn en faziletlisi ve üstünü olan Hz. Muhammed’e tahsis et-

mitir. ‘Mümin bir kadn kendini peygambere hibe eder ve peygamber

onunla evlenmek islerse, bu durum sadece sana aittir .*
229

Zikrettiimizin

dndaki her cinsel iliki -evlilik yani nikâh deil- sifahtr (zina). Baka

bir ifadeyle o, duraanl ve direnci olmayan akkan bir ey gibidir.

Çünkü bir sözleme bulunmad gibi onda (iki taraf arasmda) kar-

lkl ba veya güvence de yoktur.

Tekrar konumuza dönersek öyle deriz: Sonlar süreler belirler.

Böyle olmasayd, hiçbir eyin sonu olmazd, çünkü son, kendisiyle ni-

telenen için nihayet ve bitim demektir. Her sonun bir balangc var-

dr, fakat bunun tersi söylenemez. Hakk’n emrinin ve iinin tenezzü-

lündeki süreklilie ve onun baka eylere ulamasna bakan, bir son

olmadn söylerken bu tenezzülde eya arasndaki ayrma ve farklara

bakan ise eyada sonlarn bulunduunu söyler. Aadaki misallerin

gösterecei üzere, eya arasndaki ayrmlar ve farkllklar bunlar göste-

rir. Fakat bütün bunlar bölünme ve terkip âlemindedir. Bunu açklaya-

cak bir misal olarak, Kuran- Kerim’de iki kelime, iki ayet ve iki sureye

bakarsan, iki durumu birbirinden ayran bir fasln varln görürsün.

Bu balamda ayrm ve fasl iki kelime arasndaysa, birincinin sonu belli

bir harftir; iki ayet arasndaysa, ilkinin sonu belli kelimedir; iki süre

arasndaysa, birinci belli bir ayede biter. Meydana gelen bir hadise söz

konusu olduunda, onun dünyada süresinin u kadar olduu söylenir.

Çünkü dünyadaki her ey belli bir süreye dein devam eder ve müdde-

ti o noktada sona erer. Binaenaleyh bir eyin sonu, hükmünün bittii

süredir. Bir canlndn nefeslerinin sona ermesi, berzah (âlemine) nti-
\

kaile gerçekleen son nefestir. Ardndan berzahtaki süre dirili ile ber-

zah arasnda ayrm salayan vakitte sonlanr. Ardndan kyametteki

süre (balar) ve bu süre, kyameti iki diyara (cennet ve cehennem) yer-

lemeden ayran müddetle biter. Ardndan cehennemdeki süre ise ora-

daki cennetlikler hakknda cennete yerleme vaktiyle ve efaat ve ihsan-

la cehennemden çkma vaktinde biter. Cehennemden çkmayacak olan

ate ehli hakkndaki azap süresi ise azap haliyle rahmet hükmünün ger-

çekleme vaktiyle biter. O rahmet her eyi kuatan rahmettir. Bu rah-
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ÜÇ YÜZ SEKSENKNC BÖLÜM
Hatemler Menzilinin Bilinmesi, lahi Gelinlerin Says

ve Yabanc Srlarn Bilinmesi

Bu menzil zorunlu olarak Musevî mertebeden örenilir.

Berzahlar ilmini kim idrak eder!

Uçlan ve ortay birletiren kii

Her kevn' menzile nüfuz eder o

Alemlerde otoritesi var

Birinden intikam dilerse kabzeder

Birine nimet dilerse bast eder

Rahmet terazisinde yaratklar hakknda verirse hüküm

Bütün âlemlere adil davranrken görürsün O’nu!

Bilmelisin ki, sonlar balarn ayn olunca, suretlerdeki varln bir

daire eklinde olduunu, onun ebediyetinin ezele döndüünü gördük.

Bu nedenle (aradaki görelilik ilikisi nedeniyle) ilah bilindiinde meluh

da bilindii gibi Rab bilindiinde merbub da bilinir. Her makûlün

ötekine ait olmayan bir mertebesi olduu kadar son ve ba arasnda

makul (aldî) bir ayrc vardr; bu ayrc sayesinde birinin ötekinden

önce ötekinin sonra geldii söylenebilir. Sonun (hatime) balangcn

ayn olduunu söyledik. Bu durum, hükme konu olan hakknda verilen

hükümde böyledir. Hükme konu olan vastasyla da son batan ayrlr.

Bilmelisin ki, gelinler, iki ksma ayrlr; Bir ksm nikâh sözlemesi

yaplarak cinsel birleme amacyla (nikahlanan) gelinlerdir. Bir ksm
cinsel birleme amac olsa bile arada nikâh sözlemeyi olmayan gelin-

lerdir. Nikâh sözlemesi iki tarafn rzasyla gerçekleir. Birleme ise

haz almak için veya birini meydana getirmek için yaplr. Nikâh söz-

lemeyi olmakszn cinsel iliki kurulacaklar, cariyelerledir. Bu balam-

da ‘nikâhlar’ içinde en üstünü hibe nikâhdr, çünkü o bir bedelle ger-

çeklemez. Bu yönüyle hibe nikâh, nimet vermek amacndan baka bir
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metine tabi olanlarn menzillerine mi yerleir? Yoksa o ancak bu pey-

gamberin tabilerinin ve ümmetinin menzillerine mi yerleir. O kii,

uyduu peygamberin ümmetiyle birlikte menzillere sahip olduu gibi

Muhammed ümmetiyle birlikte de menzilleri vardr; Muhammed
ümmetiyle birlikte olan menzilleri ise daha önce zikretmi olduumuz

üzere keifle ‘tabi’ olmasndan kaynaklanr.

Sohbet bu menzilden örenilir. Seninle nitelik bakmndan sohbet

eden timdir, zatn bakmndan sohbet eden kimdir? Senin için seninle

sohbet eden kimdir, kendisi için seninle sohbet eden kimdir, Allah için

seninle sohbet eden kimdir? Sohbete kim layknr? Kim Allah ile soh-

bet eder? Kim sohbet edilme makamna sahip olup kimseyle sohbet

etmez? Sohbet ve musahabe arasndaki fark bu menzilden örenilir.

Makam ve haller bu menzilden örenilir. Nimet ve üzüntüler bu men-

zilden örenilir. Dünyadaki ceza bu menzilden örenilir. Âlimin âlim

olmas bakmndan istifade etmek özelliiyle nitelenmesi bu menzilden

örenilir. Hakk’a yakn kimselerin snflar ve bütün ümmetler içinde

yaknlktaki dereceler, bu menzilden örenilir. Allah’n irade ettii

kimse bu menzilden örenilir. Allah’ irade eden bu menzilden öreni-

lir. Allah’tan bakasn irade eden bu menzilden örenilir. radenin ko-

nusu nedir? Allah’ irade ettiini söyleyen kimse doru mu söylüyor,

yanl m söylüyor? Ölümde kartrma bu menzilde örenilir. ki zt

ile kim nitelenir? stidrac bu menzilden örenilir. Hakk’n kabul ettii

nitelikler bu menzilden örenilir. Örfe ve eriata göre, ilahi mertebe

hakknda eksiklik anlam tayaca için kendisine nispet edilemeyecek

nitelikler bu menzilden örenilir. Ayn özellikler zaman içinde yaratl-

m olanlar için eref ve yücelik anlam tar. Çeidi ilimlerden çeitli

fenler, bu menzilden örenilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.'
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ihata bu menzilden örenilir. Burada kastedilen kartrma eklinde

ihata deil, müahede edenin ihatasdr. Acaba onlar görülünceye ka-

dar hangi hâzinede saklanrlar? Görülmeden sonra kendiliklerindeki

hükümleri nedir? Bunlardan amel edene dönecek olan nedir? Hakikat-

leri bakalatran mertebe, bu menzilden örenilir; hâlbuki o mertebe

de hakikaderden olsa bile kendisi bakalamaz.

Münasebeder bu menzilden örenilir. Sözle nitelenmeyenden, hü-

kümde kendisine dönülen ey bu menzilden örenilir; bununla beraber

baz hükümlerde ayrma özelliine sahiptir. rade ve benzerleri gibi.

Peygamberlerin dünya hayatnda Allah’tan talep ettikleri gaye bu men-

zilden örenilir. Tekvindeki ilahi vekâlet bu menzilden örenilir. Mu-

habbetle ilgili srl i bu menzilden örenilir. Bu sr, sevilen nedeniyle,

sevilene dair zahidiktir. Bununla birlikte o kii zahitlik yapt eyi se-

ver ve bu nitelik kendisinde bakidir. ’tisam bu menzilden örenilir.

Beyaz ve siyahlk bu menzilden örenilir. Tasavvuf ehlinden biri bu

hususta ehBeyaz ve’s-Sevâd (beyaz ve siyah) diye isimlendirdii risale

yazmtr.

Ümmcdcrin birbirlerine kar üstünlüü ve Muhammed ümmeti-

nin bütün ümmederden üstünlüü bu menzilden örenilir. Hz. Mu-

hammed ümmetinden onun peygamber olarak gönderiliinden önce

kimse var myd? (Varsa) o kii kefinde Hz. Peygamberi görmü, ona

iman etmi ve kendine keif verildii ölçüde ona uymutur. Böyle bir

nitelikteki insan onun ümmeti içinde mi, yoksa yalnz bana bir üm-

met olarak m haredilir? Bu kefe sahip insan, Hz. sa ve Hz. Musa

gibi belirli bir peygamberin eriatna tabi midir, deil midir? Tabi ise,

müahede yoluyla uymu olduu peygamberin eriatnda o peygambe-

rin Hz. Muhammed’in vekili olduunu görür. Uyduu eriat da Hz.

• Muhammed’in eriatdr. Söz konusu kii Hz. Muhammed’in eriat

olmas anlamnda o eriata tabiyken peygamber de eriatnda getirmi

olduu hususlar Hz. Peygamber’den tebli etmitir. Böyle bir insan

Muhammed ümmeti içinde mi haredilir? Yoksa kendisine uyduu

peygamberin ümmetinden midir? O peygamberin ümmeti içinde

haredilip cennete girer ve menziline yerleirse, acaba Muhammed

ümmetinin menzillerine mi yerleir? Yoksa Hz. Muhammed’c ve üm-
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deitirmeden ibarettir. Böylece ‘evden çkan tekrar eve döndü’ demek

dorudur. Buradan iadenin neyle ilgili olduunu anladk.

Yerlerdeki derecelenme buradan örenilir. Allah ehlinin nitelikleri

buradan örenilir. Hakk’n ve Allah’ bilenlerin ortak olduklar durum

buradan örenilir. Gerçi Allah’ bilenden bakas yoktur. Ancak âlimle-

rin bir ksm Allah’ bildiini bilir, bir ksm Allah’ bildiini bilmez.

Böyle biri gördüü hakknda bilgi sahibidir, fakat gördüünün ve mü-

ahede ettiinin Hak olduunu bilmez. ‘Allah’ biliyor musun’ diye

sorsan ‘hayr’ der. ‘Neyi müahede ettin?’ veya ‘Müahede ettiinin

sana görülmesi itibaryla onu biliyor musun?’ diye sorsan, ‘evet’ diye-

cektir. Böyle birisine ‘ona kim denilir’ diye sorsan, ‘benim müahede

ettiim’ diyecektir. Bu kez ‘011a ne denilir’ denilse, ‘bilmiyorum’ diye-

cektir. Bu kez ‘O bu ekildedir’ yani ‘O senin kendisini bildiin falan

özel isme sahiptir’ denilir. Fakat o müahede ettii varln böyle bir

isimle isimlendirildiini bilmiyordun O halde insann bilmedii, mü-

ahede ettii varla böyle bir ad vermekle ilgilidir. O özel bir adla

nitelenmi, ayn zamanda da müahede ettii ey olmas bakmndan

müahede edilenin bilgisiyle nitelenmitir. Geride müahede edilenin

belli bir ismin sahibi olduunu örenmek kalmtr.

Yaratklarn Hakk’a boyun emesi ve bu boyun emenin Hakk’n

onlara boyun emesinin neticesi olduu bu menzilden örenilir. Bu-

nun nedeni, mümkünün Vacip’ten olan talebidir ve Vacip talep ettii

hususta ona ‘boyun eer’, daha önce bir ey deilken onu var eder.
A

Alemde gerçekleen farklln ve ihtilafn sebebi ve bu menzilden ö-
renilir. Gerçi ihtilaf ortadan kaldracak sebep de bilinir. Otoritesinin

gücüne ramen, bilgi üzerinde hüküm veren nedir? Gururlanma ve

onu ortaya çkartan sebep bu menzilden örenilir. Amel, kesp ve ikti-

sap (kazanma) arasndaki farklar bu menzilden örenilir. Allah ‘lam’

(için) ve ‘ala’ (hakknda, üzerinde) edadaryla kesbi ve iktisab ayrt

ederek öyle buyurur: ‘Kesp ettii kendi için, iktisap ettii aleyhinedir’
22*

ilahi ihtiyar, bu menzilden örenilir. Zdda ne zaman dayanlaca bu

menzilden örenilir. Bu durumda zr zdd olduu eye rahmet vesüesi

olur. Bununla birlikte doas gerei ona dümandr. Allah’n (zat)

hakknda düünmenin yasaklanmas, bu menzilden örenilir. Amelleri
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lan yaptklarna ahitlik ederler
1227

buyrulur. Kulak, göz, kalp, deri, si-

nir, cinsel organ, nefes ve hareket gibi bütün organlar da ahitlik ede-

cektir.

tasanlar yaratl gayelerinden habersiz

Menfaatlerini bile görmüyorlar

O halde insan doal yaratl bakmndan olduu gibi her bir ya-

ratln ötekinden ayr dikkate alnmas itibaryla nefs-i nâtka’nn yara-

tl bakmndan da mutludur. Toplamla, yani ncfs-i nâtka’mn beden-

le bir olmasyla muhalefet gerçeklemitir. Muhalefeti meydana getiren

ve belirleyen, teklifin ta kendisidir. Teklif bir yerde kalktnda muha-

lefet hükmü de kalkarak sürekli uyum ve mümkün varln Zorunlu

varla itaati ortaya çkar. Nitekim günah ilerken de gerçekte durum

öyledir. nsan meiyete itaat ederken beer cinsindeki kskançlk nede-

niyle dolayl emre (emr bi’l-vasta) muhaliftir.

Bu menzildeki ilimlere gelirsek, Hakk’n tevhidi, O’ndan haber ve-

rilenlerin dorulanmas, bu menzilden Örenilir. Onlar beer veya me-

lek veya düünce gibi Hakk’n elçileri ve tercümanlardr. Eyann ay-

rmasn salayan farklar bilmek, bu menzilden örenilir ki genel tev-

hit ilmi budur. Bu ilim âlemdeki her eye yaylmtr. lahi keif bu

menzilden örenilir. Dünya ve ahirette sona ermeyen çoalma bu

menzilden örenilir. Eya arasnda suretteki ortakln ve benzerliin

gerçekletii mertebe bu menzilden örenilir. Sadece Hakk’a mahsus

özellikler ile sahip olduu bilgiyle yaratklarn Hakk’n bildirmesiyle

örendii bilgiler bu menzilden örenilir. Meyil ve istikamet bu men-

zilden örenilir. Tafsilin cem’i bu menzilden örenilir, iadelerin neye

dönecei bu menzilden örenilir. Tekrar yoktur, hâlbuki iade tekrar

demektir. in açklanmas zordur. Bu zorluun sebebi Hakk’n âde-

ti/iade zikretmi olmasdr. Buna mukabil keif âlemde tekrarn olma-

masn gerektirir, yoksa ahiret yaratlndaki iade (yeniden yaratma)

deildir. Çünkü o iade ve yeniden yaratma, belirli bir durum hakknda

ilahi hükümdür. Bu yönüyle o, bir evden çkp sonra oraya dönenin

durumuna benzer. Burada ev ayn ev olduu gibi çkan da girenin ay-

ndr. Buradaki durum, cevherlerin ortaya çkmas deil, hallerdeki yer
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hayatnda bilhassa hayal mertebesinde ahrette ve cennette ise genel

olarak bakalamasdr.

Allah varlkta duyuda etkin olan ve olmayan himmeder yaratm-

tr. Bu derecelenme himmederde ortaya çkt kadar bütün eyada

derecelenme ortaya çkar. O kadar ki ilahi isimlerde derecelenme var-

dr. Dünyada fail ve etkin himmeder bazen bakalarnn himmederine

de etki edebilir, bazen etmez. Etki etmedii duruma misal olarak ‘Sen

dilediine hidayet edemezsin
’226

ayeti verilebilir. Etkin ve edilgin him-

mederin bir ksm etkin himmederden etkilenmez. Bir himmet baka

bir himmette herhangi bir ey meydana getirmek ister, fakat bu durum

meydana gelmez. Çünkü otelci himmet bunu dilememitir. Çünkü

himmeder cinslik itibaryla birbirlerine mütekabildir ve bu nedenle fail

himmeder bazen onlara etki edemezler. Kendi cinsinden baka bir

himmete ilitiinde ise her fail ve etkin himmet, zorunlu olarak öteki

himmete etki eder. Kendi cinsinden olan himmederden birisine iliti-

inde ve taalluk ettiinde, o himmederin bir ksm fail himmetten etki-

lenirken bir ksm etkilenmez. Bu durum peygamberlerde ve onlarn

tabilerinde tezahür eder. Peygamber birinin Müslüman olmay dileme-

sini ister ve o kii diler ve müslüman olur. Baka birinin Müslümanl
dilemesini ister, fakat o bunu dilemez. Peygamberin himmeti söyleye-

nin iradesi olmakszn sadece kelime-i tevhidin dille soylenmesiyle s-

nrl kalmasyla ilgili olsayd, onun iradesi genel anlamyla gerçekleir,

fakat bu durum sahibine fayda etmezdi. Bununla birlikte kelime-i

ehadeti dille söylemek, söyleyenin diline fayda verir. Çünkü dil kendi-

si bakmndan hiçbir zaman Allah’a asi olmaz. Dilden günahn meyda-

na gelmesi, hareket ermesini irade edenin onu tahrikine baldr. Ha-

rekete zorlanan ise mecburdur, çünkü o -nefsin araçlarndan birisi ol-

duu için- kendini ondan al koyamamtr. Bununla birlikte dil kendi

zat itibaryla itaadcârdr. Allah sahibinin kulan açp nefs eriatn em-

rettiine aykr sözü söylemesini isterken dilin kendisinin neyi söyledi-

ini duysayd, hiç kukusuz susar kalrd. Bu nedenle ‘günah ondan

zorlamayla çkmtr, yoksa kendinden kaynaklanmamtr’ dedik.

Çünkü dil (bütün organlar gibi) zat gerei itaatkâr olduu kadar onu

hareket ettiren için adil bir ahittir. Ayette ‘0 gün dilleri, elleri ve ayak-
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t aslna döndürmütür. Öyleyse balangçta ancak onun doasna ve

bedenine uygun eye bakmtr. Hal böyleyken insann sahih bir bil-

giyle
c
bela (evet)’ demesi ne mümkün?

VASIL

Dünyada Hayal Mertebesinde Hak Kulun Tekvin Mahallidir

Bilmelisin ki dünyada hayal mertebesinde Hak kulun tekvin ma-

hallidir. Bu nedenle bir konuda aklna bir ey dütüünde, Hak o mer-

tebede o düünceyi var eder. Misal olarak diledii herhangi bir müm-

künü var etmesini verebüiriz. Bu mertebede kulun dilemesi Hakk’n

meiyetinin ve iradesinin bir yönüdür, çünkü kul ancak Allah dilerse

bir eyi dileyebilecei gibi Hak da dünyada kulu dilerse diler. Kulun

dünyada dilediklerinin bir ksm duyuda gerçekleir. Hayale gelirsek,

hayalde gerçekleelere misal olarak, Hakk’n (her eye) ileyen irade-

sini verebiliriz. Binaenaleyh Hak, bu mertebede kulun diledii her ie

karlk olarak onunla beraberdir. Ahirette ise meiyetinin snrlanma-

y itibaryla durumu (dünyadaki hayal mertebesi) gibidir. Çünkü in-

sann dünyadaki bâtm, ahirette onun zahiri ve görünen yönü olacak-

tr. Bu nedenle arzuladmda her ey onun iradesinden meydana gelir.

Dünyadayken Hak, hayal mertebesinde insann tasarrufu altndadr.

Ahirette ise -dünyada deil- duyusal bir ekilde arzu ettii her eyi ye-

rine getirir. Öyleyse Hak hayal mertebesinde (kula) tabiyken ahirette

kulun arzusuna tabidir. Buna mukabil kul bir eyi irade ederken Hak-

kn meiyeti ve iradesi altnda bulunur. Binaenaleyh Hakk’n ii ve

e’ni, ahirette olduu gibi dünyada da hayal mertebesinde var etmek

istedii her ii onun adna var etmek üzere kulu murakabedir.

Kul ise tecelli surederinde Haklea tabidir. Hak bir surette tecelli

ettiinde, kul onunla ‘boyanr.’ Bu itibarla kul Hakk’n tecellisinin hal-

den hale girmesi nedeniyle suretten surete girer. Buna mukabil Hak

yaratmada halden hale girer. Bunun nedeni kulun iradesinin dünya
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keklerden yüz çevirmi olduu için ismi Hanne idi ve Meryem laka-

byd. Daha önce zikrettiimiz nedenle böyle nitelenmiti.

Hayal gücünün olu Yahya hakknda Zekeriya’ya nasl etki ettii-

ne baknz! Zekeriya bütün gücünü Allah’n kendisine ihsan ettii ma-

kam nedeniyle Meryem’in halinin güzelliinde teksif ettiinde hayal

gücü Zekeriya’ya etki etmiti. ‘0, salihlerden bir nebiydi .’
222 Bu nedenle

hiçbir zaman Allah’a asi olmamt. Burada sözü edilen ‘salihler’, bütün

peygamberlerin Allah’tan kendilerini aralarna katmasn istedikleri

kimselerdir. Onlar, büyük veya küçük bir günahn kendilerinden mey-

dana gelmedii kimselerdir.

Zekeriya’mn halinden daha srl bir hal sahibi kimse görmediim

gibi insanlk otoritesinin ondaki gibi baka birisinde ortaya çktn da

görmedim. Zekeriya 'Bana senin katndan temiz bir zürriyet ver
’223

diye

dua etmi, vuku bulacak eyi tasavvur etmeden bunu istememitir. Ve-

ya öyle dememitir: ‘Rabbim! Benim nasl çocuum olur ki? Bana ihtiyar-

lk gelmi ve eim de kocakardr .’
224 Yallk hali nerede, çocuk sahibi

olmak nerede! Ona bu sözü söyletecek bir hal karinesi olmasayd ar-

dndan ‘te Allah bu ekilde dilediini yapar’
22’

denilmezdi. Böylece

onun maksad, Allah’n bu durumu bildirmesine vesile olmakt. Bu

sayede bakas da Allah’n dilediklerini âdeti aarak yapabileceini ö-
renir ki kendisinde durum âdeti aarak gerçeklemiti. Bununla birlikte

bu söz onun kendindendi ve insanlk gücü onda tesir etmiti. Çünkü

insan zat gerei Allah’n kitabnda zikrettii özelliktedir: Allah insan

bir yerde zikrettiinde, onunla birlikte yaratl gayesine aykr dav-

ranmasn gösteren bir eksiklii dc zikretmitir. Allah insan cn güzel

surette yaratmtr. Baka bir ifadeyle Allah insan yaratm, sonra da

yaratm olduu dereceye yükselebilmesi için ‘aalarn aasna’ at-

mtr. Bu sayede kendisi için yaratld dereceye yükselebilirse, bu

davran karlnda övülecektir. nsanlarn bir ksm atldklar ‘aa-

larn aasnda’ kalr, insann oraya atlm olmasnn nedeni, oradan

yaratlm olmasdr. Böyle olmasayd, oraya atlmas doru olmazd.

‘Aalarn aas’ derken insann bedenini ve bedeni yöneten ruhunun

ina edilii esnasnda kendisinden var olduu doann hükmünü kaste-

diyorum. Aalarn aasna atmakla Allah, insan kendisinden yarat-
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ahcde ettii her eyde ‘imkân’ hükmünden uzak kalamaz, çünkü Al-

lah’n dndaki her eyin hakikati, kendisi itibaryla ‘imkândr.’ Bir ey

kendi hakikatinin dna çkmaz. Herhangi bir varlk kadim veya hadis

bir eyi ancak kendi nefsiyle gördüüne göre, sürekli olarak ‘imkân’

hükmü görene elik eder. Bunun farkna ancak gerçei olduu hal üze-

re bilenler varabilir. Böyle bir insan soyutlanmann ancak vehimde

mümkün olduunu bilir, yoksa gerçekte ona güç yetiremez, çünkü

böyle bir ey yoktur! Allah ehlinin seçkinlerinin dnda pek çok kim-

senin ayaklar burada kayar. Allah ehli ise b meseleyi Allah’n bildir-

mesiyle örenmitir.

VASIL

Zekeriya’nn Çocuk Talebi

Baknz! Zekeriya (as.) zaviyede Meryem’in huzuruna girmi.

Meryem kendini bütünüyle Allah’a adam bir betûl idi ve Zekeriya

onun halini biliyordu. Bununla birlikte onun yannda Allah’n kendine
* *

ihsan ettii bir rzk görmütü. Bunun üzerine Zekeriya Meryem’in bu

halini çok sevince, Allah’tan kendine bir oul ihsan etmesini isteyerek

öyle demiti: ‘Rabbim! Bana senin katndan ver ...’
217

Allah’n kat, rah-

met, yumuaklk ve ilgi katdr.
‘

Temiz bir zürriyet. Sen duay iiten-

sin!’
2™ Bu dua esnasnda Hz. Meryem mertebesi ve Allah’n inayetiyle

tahsis etmi olduu ikram yönüyle onun hayalinde bulunmaktayd.

‘Melekler ona nida etti, o ise namaz klyordu ’219 Çünkü Zekeriya yannda

rzk bulduunda Meryem’in yanma girmiti. ‘Allah seni kendisinden bir

kelime olarak tasdik edici ve efendi olarak Yahya ile müjdelemitir .’
2211

Kas-

tedilen kemaldir, çünkü Hz. Meryem kemal sahibiyken Hz. Yahya da

neblik vastasyla kemale ermitir. ‘Ve hasür (betûl’ün karlnda) ola-

rak.’’
22 '

‘Hasur’ kadnlara yaklamaktan uzaklatrp bütünüyle kendisi-

ne yönlendirdii kimse demekken bizde onun durumu iktidarsz olarak

tezahür eder. Meryem ise erkeklere temastan yüz çevirmi kimse anla-

mnda betûl idi. Yahya (as.) kadnlara kar souktu. Meryem de er-
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âlimlerden birisini zihninde canlandrmaldr. 3 Bu iin etkisini göster-

mesini istiyorsa, o zaman gördüü sureti (hayal âleminde) nakledildii

surette veya tasavvur sahibinin kendisini gördüü surette görüp eine

de o suretin sahip olduu güzellii söylemelidir. Öyle bir kâmil insan

tasavvur edildiinde, onu bilgi ve ahlaknn güzelliini dikkate alarak

tasavvur etmelidir. Bedensel sureti çirkin bile olsa, bilgi ve ahlaknn

güzelliine göre güzel bir ekilde tasavvur eder. Bu esnada erkek söz

konusu manalar bedenlendirir ve o sureti einin ve kendi gözünün

önünde canlandrr, ikisi birlikte kendilerini o suretin güzelliine teksif

ederler. Birlemeyle kadn hamile kalrsa, tahayyül ettii suret çocuu-

na etki eder ve doan çocuk (tahayyül edilen kâmile ait) menzille do-

ar. Bunun böyle olmas zorunludur. Çocuk böyle domazsa, bunun

sebebi, meninin rahme dümesi esnasnda anne ve babadan birinin -

kendileri farkndan deilken- nefsinin maruz kalp o sureti tahayyül

etmekten uzaklatran bir durum olabilir. Sradan insanlar bu durumu

‘kadnn itah 5

diye ifade ederler. Bazen cinsel birleme esnasnda kar

kocadan birisi veya her ikisi de hayallerinde köpek, aslan veya herhangi

bir hayvann sureti canlandrabilirler. Böyle bir birlemeden doan ço-

cuk, ebeveynin tahayyül ettii hayvann ahlak iizere doar. Birbirle-

rinden farkl sureti tahayyül ederlerse, çocukta annenin ve babann ta-

hayyül enikleri suret ortaya çkar. Öyle kid surete veya çirkinlie bile

etki eder. (Bunlar fiLozoflarn hayal gücü hakkmdaki görüleridir).

Filozoflar hayalin bu otoritesini bilmi olsalar bile, ilahi ilimleri

elde etmek üzere onu müstakil bir bilgi arac saymazlar. Çünkü onlar

bilgisizlikleri nedeniyle talep edilmeyen bir iin peinden koarlar. On-

laru peinden kotuklar ise maddelerden soyudanmaktr. Hâlbuki

böyle bir hal ne dünyada ne de ahirette mümkündür. Binaenaleyh

maddelerden soyutlanmak düünülür, fakat görülemez. Teorik düün-

ce sahiplerinin böyle bir düünceden daha büyük bir hatalar yoktur.

Üstelik bu hatann farkna varmadan baardklarn zannederler, hâl-

buki zarardadrlar! Ömürlerini elde edemeyecekleri bir ii elde etme

urunda harcarlar. Bu nedenle akl, vehmin veya hayalin etkisinden ve

hükmünden kurtulamaz. Hayal melekler ve ruhlar âleminde ‘imkân’

eklinde tezahür eder. Dolaysyla ruh veya Allah’ bilen bir kimse, mü-
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Dmek (am) kads emseddin Ahmed b. Miihezzibiiddin Halil

el-Cüveynî’yi -Allah onu baarya erdirsin ve melekleriyle desteklesin,

verdii hükümlerde masum klsn-, kad olarak görevlendirildiinde

rüyamda görmütüm. Birisi ona öyle diyordu: ‘Allah sana temiz ve

renkli bir elbise giydirdi. Onu kirletme vc rengini bozma!’ Uyandm

ve rüyay kendisine anlattm. Allah onu ilahi tavsiyeyi muhafaza eden-

lerden etsin.

Hayal suretlerin kendisinde tezahür ettii rahimlerden birisidir. !

Hayali mertebe suretleri kabul ettii için Allah onlar hakknda öyle:

demitir: ‘nsanlara ehvetlerden kadnlar sevdirildi .’
216 Yani kadnlarda;

sevdirilmitir. Öyleyse sevgi surederi, Allah’n diledii kullarna süslü

gösterdii bir surettir ve kii onu -bakas nedeniyle deil- kendisi ne-j

deniyle sever. Çünkü Allah ona ancak belirttii hususta ehvet sevgisini;

süslemitir. Binaenaleyh Allah salt sevgiyi insana sevdirmi, sonra da \

onu zikrettii hususlarda ehvete balam, ardndan da diledii kimse-

ler için ehvette baka bir duruma balamtr. Allah ayette ehveti zik-

retmitir, çünkü ehvet, doal bir surettir ve hayali doa snrlar, sonra

da hayal onun üzerinde hüküm verir ve dilediinde onu bedenlendirir.

Bu yönüyle hayal asl üzerinde hüküm veren bir ferdir, çünkü hayal,

saygn ve kerim bir ferdir. Alah hayalden daha yüce menzili olan bir

ey yaratmad gibi ondan daha genel hükme sahip bir ey de yarat-

mamtr. Hayalin hükmü, bütün var olanlara ve aralarnda imkânszn

vb. bulunduu var olmayanlara yaylmtr. Binaenaleyh var ettii ey-

ler içinde ilahi kudretin en yüce varl hayalde bulunur. Hayal vasta-

syla ilahi kudret ve iktidar ortaya çkt gibi Allah onun vastasyla

kendi üzerine rahmeti vb. yazm ve herkese vacip klmtr. Hayal k-

yamette ve inançlardaki tecellinin gerçekletii bir yerdir. Bu yönüyle

hayal, Allah’n en büyük iar ve delilidir.

Hayalin otoritesinin ve gücünün bir tezahürü, hâkimlerin hayal

hakknda tespit ettii bir husustur. Bununla birlikte onlar ne söyledik-

lerini anlamam veya hayale hakkn vermemilerdir: Hayal doann
bir parças olsa bile Allah’n ihsan ettii ilahi gücü nedeniyle doa üze-

rinde büyük otoriteye sahiptir. (Onlar demilerdir ki) ‘Çocuunun asil

bir evlat olmasn isteyen bir insan eiyle cinsel ilikiye girerken büyük



164 Fütûhât- Mekkiyye 14

n slak görenin durumunu verebiliriz. Bazen rüyadaki kirlenmenin izi

görülmez. Bu durumda uykuda görülen kirlenme, onun kirlenmi ol-

duu hakknda bir uyar saylr. Bu durum, bu nitelii bilen alimlerde

ortaya çkan bir haldir.

Böyle bir durum, Msrl Abdullah el-Kureyî’nin eyhi olan eyh
ed-Darir Ebi’r-Rebi el-Malikî’nin bana gelmiti. Özellikle Sal günleri

uyuyunca, gözleri uyur kalbi uyumazd. Bu bahis, ekilci âlimler nez-

dinde muteber olmasa bile geni meselelere sahip bir konudur. Bu ba-

his hikmeti bildiini zanneden hâkimlere göre de muteber deildir.

Onlar bu mertebenin dier mertebelerden ne kadar üstün olduunu

anlamam, onlarn nezdinde bir deeri olmamtr. Bu nedenle söz

konusu mertebenin (hayal ve rüya) deerini takdir edememilerdir.

Hayal mertebesinin deerini ve otoritesinin gücünü ancak Allah, sonra

o bilgiye ehil kld peygamber vc veliler bilebilir. Bu iki snfn dn-
dakiler onun deerini bilemez. Hayal mertebesini bilmek, peygamber-

lik makamlarnn birincisidir. Bu nedenle Hz. Peygamber sabahlad-

nda sahabesiyle oturur, olara öyle sorard: ‘Aranzda rüya gören var

mdr?’ Böyle demesindeki maksat, Allah’n âlemde ertesi gün veya ge-

lecekte var edecei eyleri görme arzusudur. Allah rüyay görene uyku-

sunda ya açk bir vahiy (ilham) veya görenin aina olduu suretteki

vahiyle onlar bildirir; bununla birlikte rüyay gören kii o suretle ne-

yin kastedildiini anlayamaz ve bu nedenle Hz. Peygamber Allah’n o

suretle neyi irade ettiini büdirmek üzere rüyay tabir ederdi. Hz. Pey-

gamberin âlimlerin nezdinde meçhul kalan bu mertebeye ilgi göster-

mesinin nedeni buydu. Allah Teâlâ kullar arasndan derin akl sahiple-

ri ve ibretle düünenlerin dikkatlerini u ayete ne güzel çekmitir: ‘O

sizi rahimlerde diledii ekilde tasvir edendir.’
215 Rahimlerin bir türü de

hayal olan (rahimlerdir). Söz konusu rahimlerde hayali eyler manevi

bir yüklemeyle tasvir edilir ve Allah ö rahimlerde manalar diledii su-

retlerde terkip eder. Bu balamda Allah hayalde slam’ ve Kuran’ ya,

bal eklinde; ba ise dinde sebatkarlk eklinde; dini, renkli gömlek

veya güçlü bir kale veya kir veya bilinmeyen bir ey eklinde gösterir.

Rüyadaki bu sureder rüyay görenin veya rüyann adna görüldüü

kimsenin dinle ilikisine göre gerçekleir.
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Arap kabilesine mensup olduunu bilmiyorlard. Öyleyse insan idrak

ettii bir eyi hayal gözüyle idrak etmi olduunu idrak edilenin mahi-

yetini örenmeden bilemez. Âlemde hayalin duyuyla karmasndan

daha büyük bir karklk ve belirsizlik yoktur. Çünkü insan bu ayr-

trmay yapabilirse, zorunlu bilgilerde kuku ortaya çkar; baaramazsa,

baz ileri ve eyleri ait olmadklar mertebelere indirir. Allah tafsil gü-

cü verirse, herhangi bir gözle görmü olduunda o eyleri açklama

imkân da vermi olur. Bu durumda onlar görmü olduu gözün han-

gisi olduunu bilince, onlarn mahiyetini de bilir. Allah’ bilenlerde bu

bilgiden daha pekitirici bir bilgi yoktur. Allah ehli içinden akln zik-

rettiimiz hususa vermeyen pek çok kimse, uykusu hakknda bilgisi

olmasayd, uyurken görmü olduu eyin hayal olduunu söylemezdi.

Nice çii vardr ki uyankken böyle bir durumu görür ve onu duyusuy-

la gördüünü söyler. Hz. Peygamber’in rüyasnn doruluu hakknda

söyledii hususa baknz! Uyurken bedeninde bir hal ortaya çkrnda,

onu somut bir ekilde görür. Böylece duyu üzerinde hayali suretten

örendii bilgiye göre hüküm vermitir. Hz. Peygamber uyumu ve

uyuduunu gösterecek ekilde yüksek sesle nefes alm, uyandnda

ise abdest almadan namaz klmtr. Bu durum kendisine hatrlatld-

nda, Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Benim iki gözüm uyur fakat

kalbim uyumaz.’ Yani hayal âlemine geçip suretini orada gördüünde,

abdestl uyumu olduunu görmü, abdesti yenilemeyi gerektirecek bir

kirlenmenin ortaya çktn görmemitir. Baka bir ifadeyle bedeninin

uykudan önce sahip olduu abdesti bozacak bir hale maruz kaldm

görmemitir. Bu nedenle daha önce öyle dedik: Uykunun kendisi ne-

caset deilken, necasetin sebebidir. Kim bu makam elde edip bu nite-

lie sahip olur da abdesdiyken uyursa, uykuda gördüü hayali sureti -

ki o bizzat kendisidir- incelemelidir: Bir kirlilik hissederse, bedeninde

bir kirlenme ortaya çkmadkça rüyadaki suretinde kirlenme meydana

gelmez. Baka bir ifadeyle, ya bedeninde meydana gelmi necaset ne-

deniyle veya abdestin bozulduu bildiren hayalî bir suret nedeniyle

abdestin bozulmasndan ondan meydana gelmitir. Böyle bir durum-

daki insan uyandnda abdest almaldr. Çünkü uykuda gerçekleen

kirlenmenin bir türü, uyuyann bedeninde iz brakr. Misal olarak ihti-

lam olmay veya rüyasnda idrar kaçrdn görüp uyandnda yata-
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rette olmas gerekir; bunun nedeni uykuda veya uyanklkta onu göste-

ren Allah’n doru sözlü olmasdr. Allah Teâiâ öyle buyurur: ‘Onlarn

yapt sihirler nedeniyle o eylerin kotuunu zannetmitir

d

214
Hâlbuki

onlar gerçekte onlar komuyorlard. O halde gerçekte olduu suretten

farkl bir surette gördüün her eyi hayal gözüyle görmü olabilirsin ve

ancak böyle ise doru olabilir. Bu nedenle hayalde görülen her ey ta-

bir edilir. Baka bir ifadeyle tabirci, görülen sureti Allah’n kendisiyle

kastettii anlama ‘tevil eder.’ Böyle bir bilgiden gafil kalmadan gözleri

ayrt etmelisin!

Bilmelisin ki, bu tevil ancak Allah’n diledii kullarna ihsan ettii

ilahi güçle yaplabilir ve bunun için de Allah’n o gücü sana da ihsan

etmesi için gayret göstermelisin. Çünkü sen gördüünü duyuyla gör-

düün eklinde haber vermektesin, hâlbuki gerçek öyle deil! Gördü-

ünü ifade ederken insafl birinin yapt üzere belirgin hale getirmeli-

sin. Balcnz! Sahabe sahih düünceye ve mertebelere haklarn verdik-

leri için, Cebrail’in (as.) Dhyetü’l-Kelbî olduunu söylememiler;

bedenlenmi bir ruhanî olmad takdirde, gördükleri suretin

Dhyetii’l-Kelbî olduunu söylemilerdir. Yani biz onu gözümüzle al-

gladk. Böyle yaparken gerçei incelememiler ve ilahi emre hakkn

vermemilerdi. Bu nedenle de ‘doru söylememi doru sözlülerdi.’

Hz. Peygamber ise onlara ‘o Cebrail’dir’ demitir. Bu söz üzerine onlar

kimi gördüklerini ve onu neyle gördüklerini anlamlard. Nitekim

Cebrail tanmadklar bir bedevi suretinde gözüktüünde de böyle de-

milerdi. Cebrail insanlara dinlerini öretmek için geÜrken onlarn ta-

nmadklar bir. sureti girerek gelmi, Hz. Peygamber sahabeye ‘soru

sorann kim olduu biliyor musunuz?’ diye sorduunda, ‘Allah ve pey-

gamberi daha iyi bilir’ demilerdi, çünkü Cebrail tanmadklar birinin

suretinde görünmütü. Bunun üzerine Hz. Peygamber ‘o Cebrail’dir’

demitir.

Bu hadis Dhye hadisinden sonra söylenmise, onlarn ‘Allah ve

peygamberi daha iyi bilir’ demeleri u anlamda yorumlanabilir: Onlar

ruhanînin mana veya suretinin gerçekte bir insan olabileceini söyle-

milerdir. Hadis dala önce söylenmise, bu ifade öyle yorumlanabilir:

Sahabe onun insan olduunu bilmiyor deillerdi, fakat adn ve hangi
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Bilmelisin ki, zikredilen makamlar, hayal gözüyle görülebilir. On-

lar, müahede edildiklerinde ancak hayal gözüyle idrak edilebilirler.

Çünkü onlarn surederi, -Allah diledii eylerde kendilerini misali su-

redere çevirdiinde- tahayyüldeki surederdir. Bu nedenle onlar duyu-

lurlar gözünle veya anlamlar kalp gözüyle gördüün gibi ‘ahslar
5

olarak gözünle görürsün. Çünkü Allah çou azalttnda -ki gerçekte

çoktur- veya az çoalttnda -ki gerçekte azdr-, burada çoalmay ve

azalmay duyu gözüyle deil, hayal gözüyle görebilirsin. Her iki du-

rumda da gören gözdür. Nitekim Allah Teâlâ ‘Allah onlar kendileriyle

karlatnzda gözlerinize az göstermi, sizi ise onlarm gözlerine az gös-

termiti
5212

buyurur. Baka bir ayette ‘Si? onlar gözünüzle iki kat olarak

görüyordunuz’
2 13

buyurur. Hâlbuki onlar dta onlarn iki kat deildi.

Binaenaleyh onlar hayal gözüyle görmemi olsaydn, gördüün say

yalan olaca kadar sana onu gösteren de gösterdii hususta doru

söyleyen olamazd. Sana onu gösteren Hak bu durumu hayalde gös-

terdii için, azlktaki çokluk gerçek olduu kadar çokluktaki azln
gerçek olmas mümkün olabilmitir. Baka bir ifadeyle bu durum, du-

yuda öyle deilken hayalde gerçektir. Nitekim Hak sana hayalde sütü

gösterir, sen de onu içersin. Hayaldeki (rüya) süt bilgidir. Öyleyse sen

onu -ki bilgidir- ancak hayal gözüyle süt olarak görmüsündür. Bilgiyi

birinden alm olman, sütü içmen suretinde ortaya çkar. Bütün bunlar

hayal gözünde gerçekleir. Duyuda bilgi süt olmad gibi bilginin ö-
renilmesi (süt) ‘içmek

5 demek deildir. Hâlbuki sen onu böyle gör-

mütün! Duyu gözüyle onu böyle görmü olsaydn, gördüün yalan

olurdu, çünkü bu durumda bir eyi o eyin gerçekte bulunduu du-

rumdan farkl görmüsündür. Binaenaleyh sen bilgiyi uyankken ancak

hayal gözüyle ‘süt’ eklinde görmüsündür. Sen farknda deilsen bile,

durum gerçekte öyledir! Çünkü Allah bildirdii hususta doru sözlü-

dür. Sana gösterdii ey, hayalde senin gördüün ekilde dorudur.

Öte yandan, bilgiyi Allah’tan ‘elle vurmak5 eklinde alman da böyledir.

Hz. Peygamber ‘vurma
5
yoluyla ‘öncekilerin ve sonrakilerin bilgilerini

örenmirir. 5
Gerçekte bilgi muallimin konumas neticesinde örenme

veya bilginin nefiste yaratlmasyla zorunlu bir ekilde örenilir. Bu-

nunla birlikte hayal mertebesinde ‘vurma’ yoluyla bilgi gerçeklemitir.

Dolaysyla vurmann hayalde olmas, vurulan eyin de hayali bir su-
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Bu menzil dokuz bin makam içerir. Nitekim ehl-i kef ve vücûd,

keif ve vecd ehlinden gelen haberler böyledir. Bin makam özel ve

farkl bir gruba mahsus iken baka bir gruba üç bin makam, bir gruba

be bin makam tahsis edilmitir. En üst grup bin makamn mahsus

olduu kimselerdir. Onlar üç bin makamn ait olduu kimseler takip

eder. Onlar da be bin makamn mahsus olduu kimseler takip eder.

Fakat bu gruplarn en üstünü makam olmayandr. Çünkü makamlar

kendilerinde bulunanlar üzerinde hüküm sahibidir. Gruplarn en üstü-

nünün ise hükme konu olan deil, hüküm veren olduu aikârdr. Söz

konusu insanlar ‘lahîlerdir (Hakk’a benzeyenler/metafzikçiler).’ Çün-

kü hüküm verenlerin en hikmetlisi Hak onlarm ayn olmutur. Bu du-

rum insanlar arasnda ancak özellikle Allah’n kendilerine dönük ezeli

inayetiyle Muhammedîler adna gerçekleebilir. Allah Teâiâ onlarm

benzerleri hakknda c

Kukusuz tarafmzdan adlarna iyiliin öne geçtii

kimseler ondan uzaklatrlacaktr
'211

buyurur. Kastedilen cehennemdir,

çünkü cehennem o makamlardandr. Öyleyse onlar, gerçekte, makam-

lardan uzaklatrlm olanlardr. Makam sahipleri himmetlerinin belli

bir gayeye ve sona varmakla snrland kimselerdir. Belirledikleri ga-

yelere ulatklarnda, bu kez kalplerinde baka gayeler ortaya çkarken

ulam olduklar gayeler dier gayelere ulamak için balangca dönü-

ür. Böylecc kendilerini talep etmeleri nedeniyle gayeler üzerlerinde

hüküm sahibi olur ve i böyle sürer gider. Muhammedi’yi ise böyle bir

hüküm veya snrlama engellemez. Onun genilii Hakk’n genilii

demektir. Hakk’n ise varlnn kendisinde tükenecei bir smr yok-

tur. Muhammedi’nin müahede enii Hak’tr. Dolaysyla onun müa-
hedesinin bir smr yoktur. Muhammedi’nin dndakiler ise kendi me-

kânn müahede eder ve bu nedenle yerleik olduu hal veya makamn
sona ermesi ve halinin deiip yok olmas mümkündür. O ise kendi

halinin Allah hakkmdaki bilginin sonu olduunu zanneder, çünkü

kendine ve rabbine göre hükme hakkn verdiini zanneder. Hz. sa
Muhammedi idi ve bu nedenle ahir zamanda inecek ve onun iniiyle

birlikte Allah büyük velayeti (velayet-i kübra) tamamlayacaktr. Hz.

sa Allah’m ruhu ve kelimesidir. Hakk’n kelimeleri ise tükenmez. O
halde Muhammedi kendisine ulaaca bir gayeye sahip deildir.
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tecei belirli bir süre yoktur. Oras sürekli ve sonsuza kadar ‘tekvin’

mahalli olarak yaratlmtr. Allah dünya hayatnn niteliini deitirir

vc bu deiiklikle birlikte ahiret haline gelmitir; cevheri ise bakidir.

Gerçekler ve iler hakknda Allah’tan gelen bilgisi olmayan kimse (de-

ime) hakknda hayretteyken Allah’ ve âlemin Allah ile ilikisini bilen

alimler hakknda hayret diye bir ey yoktur. Âlimler sürekli rahatlk ve

ferahtadr. Bakalar ise dünya ve ahirette hayretin karanlnda ba-

bo bir ekilde dolanrlar. Her nefes yaratl yenilenmemi olsayd,

cevherlerde usanma meydana gelirdi. Çünkü doa usanmay gerektirir

ki cevherlerin yenilenmesini lüzumu buradan ortaya çkar. Bu nedenle

Hz. Peygamber Allah’tan aktararak öyle buyurur:
c
Siz bkncaya kadar

Allah bkmaz.’ Âlemin bkm olmas, Hakk’n bkm olmasdr.

Âlemde ancak kefi olmayan ve âlemin her nefeste sürekli yenilendiini

müahede etmeyenler bkabilir. Öyle bir insan Allah'n sürekli yaratc

olduunu göremez. Bkma süreklilik (zanmyla birlikte) gerçekleir.

öyle sorabilirsin: Yaratmann yenilenmesindeki süreklilik de bir

devamllktr ve bu devamllkla birlikte bkma niçin gerçeklemesin

ki?’ öyle deriz: Zati hükümlerde bir deimenin gerçeklemesi söz

konusu deildir. el-Hallak (sürekli yaratan) bizatihi yaratrken âlem de

bizatihi edilgendir. Dolaysyla bkmann gerçeklemesi mümkün de-

ildir. Yeni yaratlm nimet içinde o nimetin yerini ald eydeki ba-

kalama bkknl gerektirmez. Çünkü yeni durum, sevinç, nee ve

mudulukla görülmemi bir eyi görmek demektir. Bu nedenle Allah

Teâlâ
‘Rahmetim her eyi kuatmtr’207

buyurur. Yani sonsuza dek var

olmu ve var olacak her eyi kuatmtr. Çünkü rahmet bir cev-

her/varlk deil bir hükümdür; var olan bir cevher olsayd, tükenir ve

sonsuz eylerin kendisinde meydana gelmesine imkân vermezdi. Rah-

met bir hükümdür ve var olanlarn cevherlerinin Rahman ve Ra-

him’den meydana gelmesiyle birlikte onlarda tezahür eder.
c
Bilgide de-

rmleenler...’
208

yani Allah hakkndaki bilgide derinleenler
‘Ona iman

ettik, hepsi rabbimizdendir
’209

derler. Yani rahmet de rahmet edilen de

Rabbimizdendir. ‘Ancak derin akl sahipleri öüt alr.’
210

Onlar, zahir

kabuun kendisini perdeledii -ki ayn zamanda koruduu- ilerin ha-

Idkaderini ehadet âlemine çkartan dalgçlardr.
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Hayat verir de kendisiyle öldürdüü bir klc yok

Çarnca da lütufla ruh diye çarrsn

‘Hibe’ derken Cebrail’in
‘

Sana temiz bir olan vermek üzere ...’
206

ifadesinde zikredilen Allah’n ruhu Hz. sa’nn Meryem’e verilmesini

kastediyoruz. Bir rivayette Hz. Peygamber’e öyle sorulduu aktarlr:

‘Âlemi yaratmazdan önce Rabbimiz neredeydi?’ Hz. Peygamber ‘Üs-

tünde ve altnda hava bulunmayan Amâ’dayd’ cevabm vermitir. Da-

ha önce Amâ hadisinden ve âlemin suretlerinin orada açlndan ko-

numutuk. Akl delilinin ispatlad husus udur: Allah’n dndaki
her ey hadistir ve daha önce olmayp sonradan olmutur. Baka bir

ifadeyle delil, Allah’n dndaki eylerin O’nun kendisinden kaynakla-

nan zorunlu varlyla (birlikte) bulunmadn ispatlar. Bu nedenle

sürekli yaratma Allah’a ait iken sürekli edilgenlik ‘âlem’ demek olan

mümkünlere aittir. Dolaysyla tekvin, yani yaratma, sürekli gerçekleir

ve âlem sürekli var olur. Bu nedenle boluun sonsuza doru uzamas

gerekir, çünkü mümkünler sonsuza dek var olur ve onlar varlklaryla

ancak boluu doldurur. Daha önce âlemin boluu doldurduunu

söylerken dolu bir eyin doldurulamayacam kastetmitik. Çünkü do-

lu, doldurann ve imar edenin kendisidir; dolaysyla dolu bir ey dol-

durulamaz (imar edilemez). Ortada sadece ‘dolu (mele)’ vardr veya

sürekli yenilenme içindeki âlemin yaratcs vardr.

Ahiredn de bir nihayeti yoktur. Biz olmasaydk, zaten dünya veya

ahiret denilmeyecek, gerçekte de olduu üzere var olmu ve olan-

olacak ‘mümkünler’ denüecekti. Biz yaratlm mümkünler olarak var-

lklarmzn ortaya çkt andan itibaren belli bir süreye kadar belli

mekânlar doldurduumuz için -ki biz de âlemin suretlerindeniz- dol-

durduumuz ve imar ettiimiz yeri ‘dünya hayat’ diye isimlendirdik.

Baka bir ifadeyle varlklarmzn ilk var olu vaktinde doldurduumuz

‘yakn yer ve diyar’ diye isimlendirdik. Hiç kukusuz âlem vard ve biz

yoktuk. Bununla birlikte Allah dünya hayatnda kalmamz için belirli

bir süre ve eceller belirlemitir. O süreleri tamamladktan sonra,

‘ahiret’ denilen baka bir yere göçeriz. Bu dünya hayatnda bulunan

eyler orada da vardr, fakat buras ‘hal’ itibaryla farkllat gibi oras

da yer itibaryla farkllar. Ahiret diyarnda kalmzn kendisinde bi-
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kemal, bu menzilden örenilir. Hak sahipleri bu menzilden örenilir.

Takdis bu menzilden örenilir. lahi inayet ve halifelerin mertebeleri,

bu menzilden örenilir. mann hakikati bu menzilden örenilir. Ayp-

lar ve eksiklikler bu menzilden örenilir. Tevik edilen ve elde edilmesi

temenni edilen hususlar bu menzilden örenilir. Ölüm bu menzilden

örenilir. Allah’a ve yaratlmlara ait olan hususlar bu menzilden ö-
renilir. yi ve kötü nasip arasndaki fark, bu menzilden örenilir. Vak-

tin belirlenmesi ve böyle bir hüküm altna girmedii halde vakti belir-

lenen hususlar bu menzilden örenilir. Mümine ve mertebesine sayg,

bu menzilden örenilir. Hicret bu menzilden örenilir, ‘imann iman’

bu menzilden örenilir. Yumuaklk, sr, açklk bu menzilden öreni-

lir. Melein kâmil insanlarla ortak olduu özellikler bu menzilden ö-
renilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ SEKSEN BRNC BÖLÜM
Tevhit ve Cem' Menzilinin Bilinmesi

Bu menzil be bin Refrefî makam içerir ve Muhammedi merte-

beden örenilir. Onu müahede eden için en kâmil müahede, ayn

yarsnda veya sonunda gerçekleen müahededir.

Ey Imrat kz Meryem! Sen yaratlmsn

Asil bir yatak olarak, her ruhtan yüce bir ruh için

ffetini korudu ve sonra ruh ona geldi ihsar etmek için sana hibeyi

Yukardan, yedi kat yukardan, Levha’dan

Ona yüce ve erefli bir hediye getirdi

Üstündür o ve yücelerden bize parldamtr
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suçlama gerçeklemitir. Hâlbuki onu knayan, Allah’n insan yaratl-

na yerletirdii ilahi kemalden habersizdi. Knayann bu konuda bil-

gisi olsayd, insan knamazd. Halifelik -ki o bu menzilde Hakk’a vekil

olmak demektir ve namaz klarken ‘semi Allahu limen hamideh (Allah

kendini hamd edeni duydu)’ diyen Hakk’a vekildir- ancak namazda

olabilir. Bu nedenle namazn mertebesi üstün olduu gibi ayn nedenle

de namaz Hz. Peygamber’e sevdirilmitir. Namazn kendisine böyle

sevdirildiini bilen, hiç kukusuz, Hz. Peygamber’e varistir; böyle bir

müahede olmadan bir insana namaz sevdirilirse, o vâris deildir.

Bu menzildeki ilimlere gelirsek, çoun birden meydana gelii, bu

menzilden örenilir; birin tekliini deil, çokluun birliini kastet-

mekteyim. lahi ve kevnî birleme, bu menzilden örenilir. Netice ve

öncüller bu menzilden örenilir. Birleme ve nikâhn dereceleri, bu

menzilden örenilir. Çünkü bazen birlemeyle sadece haz alma amaç-

lanrken bazen sadece çoalma, bazen her lcisi birden amaçlanr. Vasi-

yetler bu menzilden örenildii gibi taksimler bu menzilden örenilir.

Kaçrma korkusuyla acele bu menzilden örenilir. Kartrmalar, hibe-

ler bu menzilden örenilir. Güzel kokulardan muteber olanlar, bu

menzilden örenilir. Marufu yapmak ve marufun mahiyetini bilmek,

bu menzilden örenilir. Emaneder bu menzilden örenilir. Hazlar,

haklar ve öne alnmas veya geri braklmas gereken hususlar, bu men-

zilde örenilir. Hadler bu menzilden örenilir. taat ve günah, bu

menzilden örenilir. ahitlikler ve hükümler bu menzilden örenilir.

iarlar bu menzilden örenilir. Bir basamaa ve akde dönen çoul, bu

menzilden örenilir. Misal olarak onlu basamaklar verebiliriz. Bu ne-

denle e ‘aîr’ diye isimlendirilmitir, çünkü iki ein bir araya gelmesi

akitle gerçekleir ve (ayn anlamdaki) muaeret sohbettir ve airet ar-

kadalar ve yaknlardr; kii dostunun dini üzeredir. Çükü dost dos-

tuyla bulunduu hal üzere akit yapmtr ve böyle bir akit nedeniyle

onunla ‘muaeret’ yapm demektir. Allah Teâlâ öyle buyurur:
‘

Onlar-

la maruf üzere muaeret ediniz -

>2tJ5
Yani onlarla aranzda sohbet ve mua-

eretin sürekli olaca ekilde maruf üzere arkadalk edin .
1 zzet ve en-

gelleme bu menzilden örenilir. Ticarederin türleri, bu menzilden ö-
renilir. Erkein kadmdan üstünlüü ve kadn ve erkein ortak olduu
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lah’n bir yer ve mahal haline getirdii kadnda ortaya çkabilir. Kadn

kendisinden meydana geldii bir edilgen olmas itibaryla erkein par-

çasdr. te bu nedenle kâmil insana (Hz. Peygamber) kadnlar sevdi-

rilmitir. Kadn söylendii üzere erkein kaburga kemii (kemiin-

dendir) olduuna göre kendisinde meydana getireceklerinin mahalli

bizzat erkein kendisi olmutur. Binaenaleyh ondan ancak benzeri ve

kendisi meydana gelmitir. Bu durumun ne kadar garip olduuna

bakmalsn! Böyle bir bilgi kimde bulunursa, hiç kukusuz, Hz. Pey-

gamber’e bu sevdirilme tarznda vâris olmutur.

Güzel kokuya gelirsek, güzel koku, nefeslerden meydana gelirken

nefesler rahmanidir. Çünkü Hz. Peygamber £Ben Rahman’n nefesini

bulmaktaym’ diyerek nefesi Rahman ismine izafe etmitir. Allah Teâlâ

öyle der: ‘Güzel kokular temiz kimseler için, temiz kimseler güzel eyler

içindir.’
204

Allah Teâlâ’nn isimlerinden birisi et-Tayyib’dir. Böyle olun-

ca, güzel kokunun et-Tâyyib isminden ortaya çktn anladk. Var

olanlar için Rahmandan daha güzel bir isim ise yoktur, çünkü bu isim,

bütiin varl kuatm olan genel rahmetteki mübalaa anlamna gelir.

Herhangi bir eydeki güzel kokuyu alglayan bir insan -ki baka bir

insan tarafndan tabii olarak kötü ve çirkin alglanm olsa bile o koku

ilahi nitelii bakmndan güzeldir, nitekim Mekke’de bu hali zevk ola-

rak yaamtk- gerçek anlamda (Hz. reygamber’e) vâristir.

Öte yandan Iiz. Peygamber’e namaz ancak müahede ve konu-

may birletirme özellii nedeniyle sevdirilmitir. Bu durum 'gözümün

aydnl namazdadr’ hadisinde belirtilir. Burada Hz. Peygamber ko-

numaya veya söze deinmemi tir
.
Çünkü umum nezdinde bilinir ki,

namaz bir münacattr; kul öyle söyler, Allah öyle söyler! Nitekim

Hz. Peygamber böyle buyurmutur. Çünkü namaz, bir hadiste geçtii

üzere, namaz klan kul ile Allah arasnda ikiye ayrlmtr. Namaz sade-

ce müahededen yoksun ve namazdaki konumada Hakk’n icabetini

duymayana ar gelebilir. Kulun ‘Allah kendine hamd edeni duydu’

diyerek Allah’a vekil olduu makam, makamlarn en yetkinidir! Çünkü

Allah Teâlâ insan kâmili herhangi bir kimseden ancak insan- kâmilin

halife olmas özelliiyle üstün tutmutur. Onun makamnn üstünlük

sebebi halifelik olunca, mertebesinin üstünlüü hakknda knama ve
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Bu balamda Peygambere varisliin bir yönü de, kadnlar ve gü-

zel kokuyu sevmek, namazn göz aydnl olmasdr. Fakat kadnlar ve

güzel koku insana ‘sevdirilmi’ ise vâristir; sevdirilmeden kendiliinden

seven vâris deildir. Çünkü kul, baka bir maksatla deil, sadece Allah

için yaratlmtr. Nitekim Allah Teâlâ
‘

Ben insanlar ve cinleri bana iba-

det etsinler diye yarattm’20

2

buyurur. Allah onlar kendine ibadet etsin-

ler diye yaratt. Hz. Musa’ya söylenen on iki kelimenin birisi uydu:

‘Ey Âdemolu! Seni kendim için yarattm.’ Sonra Allah kulun ikinci

durumunda ona bakasndan daha çok bir ei sevdirir. Bu kez Allah’n

kendisine bir eyi sevdirdii kimse hakknda öyle konumak gerekir:

Acaba doa m o eyi ona sevdirdi, yoksa tamah m, yoksa korku mu,

yoksa Allah m sevdirdi? Hz. Peygamber ‘bana sevdirildi’ demi kimin

sevdirdiini söylememitir. Allah Teâlâ müminler hakknda (
Allah size

imam sevdirdi, onu kalplerinize süsledi, size küfrü, fakl ve isyan çirkin

gösterdi
’203

buyurur. Hz. Peygamber ‘sevdirildi’ sözü üzerinde durma-

m ve ona kimin sevdirdiini zikretmemitir. Bunun nedeni, nefislerin

alglama zaaflar nedeniyle açklanamayacak bir srdr. Mertebeleri bi-

len arifler ise peygamberin zikrettii yönden Allah’, kadn, güzel ko-

kuyu ve göz aydnlnn namaz klnmasn anlarlar. Hz.. Peygamber

temsil mertebesi ve makam yönünden kimin huzurunda bulunduu ve

kiminle konutuunu bilen birisi olarak münacat ederek namaz klar.

Çünkü namazda hitap, ret ve kabul söz konusudur: böyle bir durum

ise ancak ‘temsü’ müahedesinde olabilir. Çünkü namazda Peygamber

müahede ve konumay birletiren mertebededir.

Karlkl ilikiler, yani münasebetler, münasibin ilikili olduu ie

doru yönelmesini gerektirdii için, sevdirilenin münasibin ta kendisi

olmas gerekir. Öte yandan münasebet, bazen zatî münasebet iken ba-

zen arzîdir. Kadnlar bir eyi meydana getirme yeriyken (mahallü’t-

tekvîn), insan (üzerinde yaratld üahi) sureti itibariyle fail olmay

gerektirir. Bu yönüyle fiilini kendisinde uygulayaca bir yerin olmas

kaçnlmazdr. Ayrca sahip olduu kemali nedeniyle insan kendinden

ancak kemalin çkmm isteyebilir. Nitekim her eye yaratln ver-

mi olan Hak’ta durum öyledir; söz konusu ‘yaratl’ bir eyin kemali-

dir ve insann varlndan daha kâmili yoktur. Söz konusu kemal, Al-
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mümkünden birisini belirlemilerdir. Misal olarak Hz. brahim’in ‘Fa-

kat kalbimin mutmain olmas için
5201

ayetini verebiliriz. Nebilerden teva-

rüs edilen varlklarla ilgili bilgiye gelirsek, bu ahiret ve âlemin sonunda

varaca durumun bilgisidir. Bütün bu bilgiler, (akla göre) imkân ka-

bilinden bilgilerdir. Böylccc nebiler, (her mümkünün deil) mümkün-

ler arasndan bir ksmnn gerçekleeceim Allah’tan bildirmi, âlim de

o bilgiyi örenir. Böyle bir bilgi peygamberin bildirmesinden önce

akln tam olarak bilemedii nebevi mirastr. Bunun dndaki bilgiler,

sadece akla hakkn Vermemi sradan insanlar için ‘miras bilgisidir.’

Böyle bir insan peygamberden bilgi telakki etmi, fakat aklyla düün-

mü olsayd zaten o bilgiyi elde edecekti. Bu tarz bilgilere misal olarak

Allah’n birliini ve varln veya kendisiyle ilgili nitelikleri ve isimle-

rin hükümlerini verebiliriz. Böyle bir bilgi, kendisini nebi sayesinde

örenen hakknda miras bilgisidir.

Böyle bir bilginin ‘örenen hakknda bilgi’ olduunu söyledik.

Çünkü peygamberler gerçei bulunduu hal üzere bildirenlerdir. On-

lar Allah’tan bildirdikleri haberlerde gerçei olduu hale aylar bir e-

kilde bildirmekten masumdurlar. Nebi olmayan âlim veya âlim olma-

yan haberciler ise öyle deildir, çünkü âlim, delil olmayan bir eyin

delil olduu görüünü ileri sürebilir ve o delilin verisine göre haber

verir, sonra da o görüten vazgeçer. Bu nedenle âlimler, bilgide pey-

gamberin derecesine ulaamaz. Bazen âlim, bir eyi gerçekte olduu

hal üzere haber verir, fakat onun öyle olduu tam olarak tespit edile-

mez. Buntn nedeni bilgiye girebilecek kukular hakknda belirttiimiz

durumdur. Avamdan olan bir âlim de bilgiye ulaabilir. Bazen ise ha-

ber verilerinde bilgiye ulaamazlar. Peygamber öyle deildir. O bir

durum hakknda Allah’tan haber verdiinde, o ey haber verildii gi-

bidir. Âlimin peygamberden örenerek elde ettii bilgide kuku bu-

lunmaz. O haberi örenenin âlim olduunda kuku bulunmad kadar
A

hiç kukusuz haber de bir bilgidir. Bu nedenle Hz. Peygamber ‘Alim-

ler nebilerin vârisleridir’ diyerek hadisi daraltmtr. Onlar peygambe-

rin söylediini kabul ettiklerinde, hiç kukusuz, gerçei olduu hal

üzere örenmi demektirler.
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bize mahsus deildir. Biz nazarî bilgiyle ve tümevarmla unu ören-

dik: Kendisini bilen O’dur. Çünkü nazarî gücümüz, bize ait deildir.

O bizim sfatmzdr ve o sayede biz düünür, görür, duyar ve tutarz.

Bütün bunlar vâris olduumuz peygamberlerin bilgileridir. Onlar

bize gerçekte sadece bilgiyi miras brakmtr ve bilgi vâris olunabile-

cek en erefli eydir. Hz. Peygamber’in ‘Alimler peygamberlerin vâris-

leridir’ hadisine bakmalsn, ‘el-ulemâ (alimler)’ kelimesinin bandaki

elif ve lam, bütün bilenleri ve habercileri kapsamak üzere, genellik bil-

dirir. Her haberci verdii haberi tasavvur edebilir. Haberi duyan her-

kes de hiç kukusuz onu bilir. Baka bir ifadeyle haber yalan olsun

doru olsn habercinin neyi tasavvur ettiini bilir. Bu da bir vârislik-

tir. Baknz! Hz. Peygamber öyle der: ‘Yalan bir haberi aktaran kimse,

iki yalancdan biridir.’ Çünkü ondan bir yalan söz duyulmu, bu ne-

denle onun durumu da sözü ilk söyleyen yalancyla bir olmutur. Ni-

tekim bir mala vâris olan kimsenin hükmüyle ölüp geride miras brakn

hükmüyle birdir. Hadiste marife talann kullanlmas nedeniyle (Elif

ve lam) bütün âlimler kapsama girince,
(
ta ki bilelim’

2™
ayeti de bilenle-

re dâhil olmutur; yine marife taksyla bütün nebileri kapsaynca, halle

veya sözle ile haber veren herkes ifadeye dâhildir. Hal ile haber ver-

mekten söz ettik, çünkü gözükmezken sana gözüken biri, gözükmü

olmakla en azndan sana göründüünü bildirmi demektir. Fakat ‘ben

sana göründüm’ demi olsayd, bu durumda sana gözükmekle bir bilgi

vermi olmaz, sözüyle bilgi vermi olurdu. Yani .senden dolay sana

gözüktüünü söyler. O halde zahir ehli için nas mesabesindeki birinci,

yakn ve görünen anlamyla hadis, ‘Âlimler Allah’tan haber veren nebi-

lerin varisleridir’ demektir. kinci anlamyla ise -ki birinci anlamyla

çelimez ve ona zarar vermez- ‘Alimler bütün haber verenlerin -her

kim olursa olsunlar- vârisleridir’ demektir. Fakat nebilerden tevarüs

edilen ilim, aldn veya duyularn -rivayet olmakszn- tek balarna id-

rak edebilecei türde bilgi deildir. Çünkü böyle bir bilgi miras kal-

maz. Alimlerin nebilerden tevarüs ettikleri bilgi, teorik/nazarî akln tek

bana idrak edemeyecei bir bilgidir. Bu balamda onlarn nebilerden

miras aldklar Allah halikndaki bilgiyi akllar -kendi delilleri bakmn-

dan- imkânsz sayarken mümkün sayd bilgilerde ise nebiler iki
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ki, tabiatn (doa) hükmü Dehr’inkinden farkldr, çünkü Delir, var

olanlarn kendisi deilken tabiat tabiatta var olanlarn ayndr. Biliyo-

ruz ki Hak münezzehtir ve bu özellikle -Dehr’in kendinde var olanlar-

dan ayrmas gibi- bizden ayrr. Bu nedenle Allah tenzih edilmek

üzere ed-Dehr diye isimlendirilirken ‘tabiat
5
diye isimlendirilmemitir.

Çünkü i O’ndan bakas deil, O’nun kendisidir. simlendirilen ise

kendini kendisi için isimlendirmez ve dolaysyla Allah ‘Tabiat’ diye

isimlendirilmez. O ancak bakas için kendini isimlendirir (çünkü isim

yabancdr). Böylece onu zikrettiinde, kendisini zikretmi olduun

anlar. Onu zikrettiinde ise onu tanr. te isimlerin konulu nedeni

budur.

Sadece Allah var, yok baka ey

Sadece iki var, Allah üçüncüsü

Bize söyledii bilgi bu neticeyi verir

Çünkü ben hakikati aratranm

Burada Hz. Peygamber’in ‘Kendini bilen rabbini bilir’ hadisine

iaret etmekteyim. Hadiste insann kendini bilmesi öne alnmtr,

çünkü o bilgi delilin kendisidir ve delili bilmek, medlulün bilgisini ön-

celemelidir. Delil biziz ve biz ‘çift (efyyet)’ makanmdayz. Bu neden-

le -çiftin varl nedeniyle- 'iki var’ dedik. Bizim kendi hakkmzdaki

düünmemizin neticesi, Hakk’n varln ve birliini örenmemizdir.

O ila (kiinin) üçüncüsü, iiç kiinin dördüncüsüdür. Bu nedenle Allah

‘ikinin üçiincüsüdür dedik. ‘Ben aratranm. 5 Yani o bilgiyi nazarî

yöntemle elde eden birisiyim. Sonra Hak bize bir ekilde vâristir. Allah

‘Biz yeryüzüne ve üzerindekilere vârisiz'
197

buyurur. Bu vâris olma du-

rumu hem gerçekte hem hüküm bakmndan geçerlidir. Gerçekte olan

varislik, Allah
‘
Bize döndiirülürler

,m
buyurur, çünkü iler, asllarna

dönerken dairenin sonu da bana döner. Dairenin bandan balama-

daki maksadn, onun aslna dönmektir. Dairenin asl, balangcdr ve

i orada noktalanr. Biz herhangi bir ii ancak O’nun vastasyla biliriz.

Böylece Allah bize bu nitelikte de vâristir. Allah ‘Sizi snayacaz, ta ki

bilelim’
190

buyurur. Nitekim biz de bilgi elde edebilmek için nazar gü-

cümüzü kullanrz, öyleyse bir ortaklk olmakszn nazar gücü sadece
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Olmasayd Hak olmazd varlk

Olmasayd kevh (var olanlar) olmazd ilah

Bir karlk bu Hak dilemi ondan:

isteyenlerin dileini; kimle istedi ve ne istedi

O genel nezdindedir kukusuz

Özelde ise o vardr ve o yoktur.

Sonra üreme ve çoalma bütün türeyenlerde dünyada orada bu

lunduklar sürece- ve ahirette de sonsuza kadar sürer. Bununla birlikte

üreme halleri deiir. Farkl üreme türleri dünya hayatnda Hz. Havva,

Hz. sa ve Âdemoullarmda ortaya çkar. Âdem’e gelirsek, o iki el ve

rükünler vastasyla var edilmitir. Bitkilere gelirsek, onlarn dikim ve

tohumlarnda çeitlilik vardr. Ayn ey madenler için geçerlidir. Al-

lah’n yaratklarndaki hikmetinin ne kadar salam olduuna bakmal-

sn! Allah bizi her varla ait özel yöne muttali klnca, genel anlamyla

üremeyi genel anlamyla kendimize izafe edemedik. Bilakis âlemde or-

taya çkan her ii (Hak ile arasnda bulunan) özel yöne ve Hakk’a izafe

ettik. Bu durum ‘Bizim emrimiz'
m

-ki biz O’nun emriyiz- ‘tek bir ey-

dir
,m

ayetinde zikredilir. Öyleyse hiçbir durumda Allah’tan baka yara-

tan yoktur; bt durumu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Nitekim doa
bilimciler, tabiatta var olanlar hakknda ‘doann birlii’nden söz eder-

ler. Onlara göre doal varlklardan ortaya çkan her ey doadan orta-

ya çkar. Demek ki bilim adamlar, yaratmada lah’ birlediimiz gibi,

bu ii bire irca etmilerdir. Öyleyse (yaratan) ilah, sadece Allah’tr ve

onlarn doa (tabiat) dedikleri de O’dur. Hâlbuki onlarn bu konuda

bilgileri yoktur. Nitekim Dehrîler de bir bilgileri yokken Allah’ Dehr

(zaman) diye isimlendirirler. Bununla birlikte Allah bizim için (pey-

gamber tarafndan) ‘ed-Dehr’ diye isimlendirilmiken Tabiat’ adyla

isimlendirilmemitir; çünkü tabiat kendinden var olandan baka bir ey
deildir. Baka bir ifadeyle tabiat, tabiatta var olan her eyin ayndr.

Hak bu hükmün sahibidir ve seçkin kullarn nezdinde onunla zu-

hur etmitir. Ayrca ismin isimlendirilene delalet ettiini ve kendisi

delil olsa bile yabanc (ecnebi) olduunu örendik. Buradan örendik
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‘Allah üçün üçüncüsüdür’ der. Çünkü o, nefsinde Hakk’ müahede

ettii gibi o ikisinde de O’nu müahede etmitir; fakat onlar farknda

deillerdir. Bunun yan sra Hakk’n onlar üçün suretlerinde toplad-

n görür. Bu durumda yaratklarda ve Hak’ta olmak üzere iki yönden

de ‘Hak üçün üçüncüsüdür’ demesi doru olur. Ayn zamanda ‘Tek

ilahtan baka ilah yoktur
’ 192

ayeti de dorulanr. Çünkü Hak üçten her

birinin ayndr ve ondan baka deildir! Binaenaleyh Hak birdir ve üç-

tür. Nebevi-ilahi varisliin bir yönü budur. Çünkü bu bilgi ancak pey-

gamber uymak ve ona tabi olmak yoluyla bizim admza gerçeklemi-

tir. Ona varis olduumuzu örendik ve biliriz ki vâris olunan kii Ber-

zah’a göçmeden kendisine varis olunmaz. Bu intikal gerçeklemeden

senin adna meydana gelen ey miras deildir. Böyle bir durumda elde

edilen, lütuf, vergi ve ihsandr; sen ise onda -vâris deil- naip ve halife

olarak bulunursun. Ben bilgi bakmndan vâris iken bizzat ayn müa-

hede yönünden -vâris deil- aynsn. Hz. Peygamber’in u hadisine

baknz! ‘Babanz bir olduu gibi Rabbiniz de birdir.’ Baban kendin-

den meydana geldiin kimsedir. Kimden olduunu bilirsen, baban

tanrsn. Hz. Peygamber zahirde böyle ortaya çkt halde babamzn

(ebeveyn, anne ve baba) iki tane olduunu söylemedi. Hâlbuki biz

Âdem ve Havva’dan, meydana geldik. ‘ki baba (ebeveyn)’ u ayette

zikredilir: ‘Ebeveynini üzere tahta çkartt.
,m Hz. Peygamber’in bir ba-

badan söz etmesinin nedeni, Havva’nn Âdem’in ayn olmasyd, çünkü

Havva onun sol kaburgasydi. Baka bir ifadeyle, tecelli de öyle olduu

gibi, farkl iki surette bir baba vardr: Havva Âdem’in ta kendisiydi.

Sa soldan ayrlmtr; hâlbuki (sa ve solun sahibi) Zeyd’in kendisi-

dir. Havva Âdem’den böyle ayrlm, fakat Havva Âdem’in ta kendisi-

dir. O hale sadece bir baba vardr ve bütün âlem tek Ilah’tan sudur et-

tii gibi biz de bir (babadan) meydana geldik. Hakikat bir, nispetler

çok! böyle olmasayd varlmz ortaya çkmayaca gibi dta var

olamaz veya hüküm meydana getiremezdik. O halde Hak bizi cevher

olarak var ettii gibi biz de (rab olma) hükmünü O’nun adna var et-

tik. ‘Uygun bir karlk olarak...’’
1
'14

Dikkade incelersen, O bizi var eder-

ken, biz de rabbi var edeniz.
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linin benzeri gerçeklemitir. Bu nedenle ahirette genel olarak istediin

bir eye ‘ol’ dersin, o ey olur; dünyada ise özel olarak gerçekleir. Hak

dünyada senin var etmenin (tekvin) mazhardr, çünkü O senin dei-

mene ve halden hale girmene bal olarak deiir. Ahirette ise sen

O’nun deimesi nedeniyle deiirsin. Baka bir ifadeyle Hak dünyada

senin suretini giyerken ahirette sen O’nun suretini giyersin. Bu iin ne

kadar garip olduuna bakmalsn! Aym ekilde, say basamaklarnda da

sana ait ilahi bir miras vardr. Mesela Hak üç kiinin dördüncüsü ola-

bilir. Sen gelip üçe eklenir ve onlar dört yaparsn. Fakat Hak beinci-

lik mertebesine geçmeden, sen dördüncülük mertebesine yerleemez-

sin. Bu durumda Hak dördün beincisi olur; hâlbuki daha önce ‘üçün

dördüncüsüydü.’ Böylece Hak senin için bir mertebeyi boaltr ve sen

o mertebeye ‘vâris olursun.’ O sayya eklenen bütün topluluklar için

durum öyledir. Dünyadaki mirastaki hüküm budur.

Özel mirasa ve ahiretteki duruma gelirsek, Allah sen o dört kiinin

dördüncüsüyken dördün dördüncüsüdür. Çünkü dünyada özel bir e-

kilde Hakk’n suretiyle gelirsin. Ahirette de Hakk’n suretisin. Bunun

için ‘Allah üçün üçüncüsüdür’ diyenler kâfir olmu, yani pcrdelenmi-

tir. Baka bir ifadeyle o sözü diyen insan, nefsini rabbiyle örtmütür.

Çünkü o ‘üç kiinin üçüncüsüdür’ ve nefsini -halk olarak deil- Hak

olarak görmütür. Nefsi bedenin sureti itibaryla halk (yaratlm) iken

yoksa kendisiyle nitelenmi olduu özellik itibaryla yaratlm deil-

dir! Binaenaleyh böyle biri ‘halk içinde Hak’tr.’ Söz konusu kii, ken-

disiyle bilfiil var olduunu gördüü Hak nedeniyle yaratimlk yönü-

nü örtmütür. Nitekim kutsi hadiste, Hakk’m özel ve seçkin kullardan

olduklarnda kulunun bütün güçleri ve sfatlar olduu belirtilmitir.

Allah kendinden haber verirken ‘Allah üçün üçüncüsüdûr
,i90

buyurur.

Ardndan bu sözü açklarken öyle der: ‘Bir ilahtan baka bir ilah var

mdr?’ 191 O üç kiiyi üç yapandr. Genelden olan iki kiiyi yaratlm

yönüyle üç yapan üçüncü kiidir ve o halk itibaryla onlar üçler.

O kul, Hakk’m bütün güçlen olduunu Örendii gibi Hak da iki

kiiyle beraber olmasnn kendisiyle beraber olmasyla bir olduunu

müahede etririr. Bununla birlikte onlardan perdelenir. Böylece insan-

lar -Hak olmakszn- yarauklann varlndan söz ederlerken özel insan
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Peygamber’e bu ekilde uymann neticesi, Allah’n seni sevmesidir.

.

Sevginin sevendeki hükmünün ne olduunu ögrenmisindir.

Manevi varislik ise nefsin kötülüklerden temizlenip güzel ahlakla

süslenmesi veya peygamberin bütün durumlarnda Allah’ zikretmesi

gibi hallerin bâtnyla ilgili hususlardaki varisliktir. Bu durum, sürekli

huzur ile Allah’n kalbinde ve âlemdeki tecellilerim gözeüemek demek-

tir. Gözünde, kulanda bir ey meydana gelir veya herhangi bir gücün

bir eye iliirse, o konuda ilahi bir düüncen ve deerlendirmen olur ve

o konuda ilahi hikmetin neyle ilgili olduunu bilirsin. Hz. Aye’nin

aktard kadaryla, Hz. Peygamber’in hali böyleydi. Öte yandan er’î

hükümleri çkartmak üzere, içtihat yapan birisiysen de er’î nebiligin

vârisi olursun. Çünkü Allah içtihat ve delilinin seni ulatrd hükmü

kendi adna hüküm yapman onaylam, sana soru soran bakasna da

kendi içtihadna göre fetva vermeni geçerli kabul etmitir; soru sor-

mazsa, fetva vermezsin. Çünkü içtihada göre amel etmek (ve sorulunca

fetva vermek), Allah’n sana izin vermi olduu eriatn parçasdr,

yoksa Allah’n hakknda izin vermedii eriattan deildir.

Bilmelisin ki, içtihat, yeni bir hüküm ortaya koymak demek deil-

dir, böyle bir anlay hatadr. Dinin geçerli sayd meru içtihat. Ki-

tap, .Sünnet veya icmadan delil arayp bulmaya çaltn delile göre

belirli bir meseledeki hükmü tespit için dili anlamak- ve kendi zannna

göre onu bilmek demektir. te (meru) içtihat budur. Çünkü Allah

Teâlâ ve Peygamberi, her konuda bir hüküm belirtmi, herhangi bir

eyi muallâkta brakmamtr. Allah Teâlâ öyle der: ‘Bugün dininizi ta-

mamladm.’189 Kemal sabit olunca ilave kabul etmez, çünkü dine ilave,

dindeki bir noksanlk demektir. Böyle bir ekleme, Allah’n izin verme-

dii eriat yapmaya kalkmak demektir.

Manevi varisliin bir yönü de Allah’n sana Kitap ve bütün âlemin

hareketleri hakknda ihsan ettii anlay gücüdür (fetih). lahi varislie

gelirsek, bu varislik, senin zatnda meydana gelen ilahi tecelli suretleri-

dir. Söz konusu suretler Hak kendilerinde sana tecelli ettiinde ortaya

çkar, çünkü Hakk’ ancak öyle görebilirsin. Hak o mertebede senin

gözündür ve bir tecelli sureti senin adna tekrarlanmaz. Hak sana tecel-

li ettii her suretten ayrlm, zatnda ve 'mülkünde senin adna o tecel-
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dair rivayet bilmiyorum.’ Öyleyse hakknda Hz. Peygamber’in onu

nasl yaptn veya -nicelikle ilgiliyse- ne kadar yaptm açklayan ha-

dis bulunmayan herhangi bir ite, elindeki rivayete göre davranmak

f gerekir; Mesela bir hadiste öyle denilir: ‘Hz. Peygamber öyle oruç

tutard ki, artk bozmayacak derdik. Bazen oruç tutmazd, zannederdik

ki hiç oruç tutmayacak.’ Râvi bu hadiste vakit belirtmediine göre, sen

de bu ekilde oruç tutar ve orucunu bozarsn! Hz. Peygamber en çok

aban aynda oruç tutar, Ramazan’dan baka hiçbir ay tamamen oruç-

j

la geçirmezdi. Oruç gibi bir ibadet veya emredilmi bir davran -onu

f
nasl yapt rivayet edilmemise- peygamberin emretmesi nedeniyle

( yapmalsn. Allah Teâlâ’nn ‘Allah' seviyorsanz bana uyun ki, Allah da

sizi sevsin
’ 187

ayetinin anlam bu demektir.

Görütüümüz veya hakknda bize bilgi aktarlanlar arasnda böy-

le davranan yegâne kii Yemen’de Haddad denilen büyük bir adamd.

Onu eyh Rebi’ b. Mahmud el-Mardinî el-Hattab görmü, peygambe-

re böyle uyduunu bildirmiti. Arkadam ve hizmetkâr, Abdullah

Bedr el-Habeî eyh Rebi’den bana bu bilgiyi bildirmiti. Öyleyse her

hususta Hz. Peygamber’e tabi olmalsn. Çünkü Allah Teâlâ öyle bu-

yurur: ‘Sizin için Allah’n peygamberinde güzel örnek vardr.
ms Yaplmas

yasaklanm herhangi bir ey belirtmemise, her hususta uymak gere-

kir. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Benim kldm gördüünüz gibi

namaz klnz. Hacda nasl ibadet edeceinizi benden örenin.’ Yani

hac yaparken bana uyun! Hedy’e güç yetirirsen, ihraml olarak hacca

veya umreye niyet etmelisin. Bir defa daha hac yaparsan, sen de güç

yetirirsen hac için ihrama girerek yapmalsn. Kurban bulamazsan hac-

ca ihraml olarak girme. Fakat ifrad umresiyle birlikte temettü ederek

gel! Tavaf yaptnda ve sa’y yaptnda ihramm çkar. Ardndan hac

için ihrama gir ve emredildii gibi ibadetini yerine getir. Hz. Peygam-

ber’in fiillerinden herhangi birini ihlal etmemeye çal! Onun halleri

arasndan sana mubah klnanlar ihmal etme. Bütün hususlarda imkâ-

nn ölçüünce adaba uymalsn ve güç yetirebilecein bir ey olduun-

da herhangi bir eyi terk etmemelisin. Allah seni gücün ölçüsünde yü-

kümlü tutar! Bütün gücünü harca ve herhangi birini ihmal etme. Çün-

kü böyle yapmann neticesi deeri ölçülemeyecek kadar büyüktür.
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fiten yaratt ayetinde belirtilir. Burada kendinden ortaya çkanlara

hitap ederek Âdem’in nefsi kastedilmektedir.

Bilmelisin ki varislik, iki türdür; manevi ve maddi varislik! Maddi

vârislik lafzlarla, fiillerle ve ortaya çkan hallerle ilgilidir. Bu balamda

fiillerdeki varislikten söz edelim: Vâris, Hz. Peygamber’in fiilleri asn-

da kendine mahsus olmayan ve vârisin yapabilecei bir davrann gö-

rürse, bu hususta peygambere uyarak o fiili yapar. Söz konusu fiil,

peygambere mahsus olup onun kendisiyle ve Rabbiyle veya ailesiyle

veya çocuuyla, akrabasyla veya sahabesiyle veya bütün âlemle olan

ilikisinde kendine mahsus bir i olmamaldr. Vâris, bütün bu husus-

larda Hz. Peygamber’in davrann açklayan ve sahih rivayetlere göre

peygambere uyar, herhangi bir ey eklemez veya eksiltmeden rivayet

edildii ekilde sahih hadislere uyar. Rivayetlerde farkllk bulundu-

unda ise bazen biriyle bazen ötekiyle olmak üzere tüm rivayederle -

bir defa bile olsa- amel etmeli ve sabit rivayete göre amel etmeyi sür-

dürmelidir. Vâris mutlaka bir rivayete sahiptir ve fakat hadis isnad

bakmndan sahih olmayabilir. Böyle bir hadis, helal klma, haram kl-

mayla ilgili deilse vâris isnada önem vermez. Kendisi için vâris hara-

m öne çkartr ve böyle yapmak ona daha yarar, çünkü vâris, azimet

sahibidir (takvaya göre yaar). Helal klmak veya haram klmann d-

ndaki hususlarda bütün rivayetlerle amel eder. Vâris müftü olabilir ve

Hz. Peygambcr’dcn rivayet edilen delillerde her yönden bir çatma

söz konusu olabilir. Vâris tarih bilmiyor ve delilleri uzlatrmay sala-

yamyorsa, yükümlülüü kaldrmak üzere en uygun olanla fetva verir-

ken kendisi hakknda en çetin hükme göre davranr, çünkü vâris için

daha dorusu budur.

Bu vârislik, lafz vârisliin bir yönüdür, çünkü vâris, böyle fetva

vermitir. Böylece vâris peygamberin gece ve gündüz kld namazlar

ve onun kld tarzda ve haline göre ve kld sayda klar, orucu da

ayn ekilde tutar. Bunun yan sra ailesiyle akalar ve de bazen ciddi-

leir. Bunun yan sra ahlaknda ve yemek, içmek gibi fiillerinde veya

içilen ve yenilenlerde öyle davranr. Bu duruma misal olarak Ahmed b.

Hanbel verilebilir. Bir rivayette, hayatnda hiç kabak yemedii aktarl-

m. Sebebi sorulunca öyle demi: ‘Peygamberin nasl kabak yediine
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dan isimlerde asl olann -âlem deil- Allah olduunu anladk. Allah

bize ait bir veya hak ettiimiz bir eyi bizden almamtr. Aksine hepsi

Allah’a aittir.

Allah’n yaratt eylerden biri de hayaldir. Allah bizim için ha-

yalde o isim ve sfatlarda ortaya çkm ve tecelli etmitir. Böylece bizi

tafsil etti, taksim etti, kaldrd, düürdü ve âlemdeki her nitelikle Yara-

tcmz bizi niteledi. Böylece Hak bize tecelli etti, çünkü bütün bunlar,

bizim deil O’nun sfatlandr. Alemin sfatlar, gerçekte Hakkn hüvi-

yetidir. Farkllk, Hakta bulunan mümkünlerin hakikaderi nedeniyle

ilahi tecellilerdedir. Çünkü Hak idrak ettiimiz suretin ta kendisidir.

Çünkü gördüümüz hususlarda Hakk bizimle arasndaki alamete göre

göreceimizden kuku duymayz. O, hüviyetiyle bizim görmemiz ve

duymamzdr. O halde biz Hakk kendi gözümüz ve kulamzla deil,

bizzat kendisiyle görmü, kendisiyle duymuuz. Öyleyse âlem diye

isimlendirilen bir ey ve Hak diye isimlendirilen bir ey olmaldr; on-

lardan birisinden olan bir ey ötekine benzemez. te kibriyaî tevazuun

içerdii hususlardan biri budur.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.*

ÜÇ YÜZ SEKSEN SEKZNC BÖLÜM
Bilinmeyen Bir Münazele

Belli bir irade ve tayin olmakszn, yükselen kimsenin Allah katn-

da neye yöneleceinin bilinmesi hakkndadr. Her ey O’nun katnda

belirlenmitir. Bu durumda kii, bir belirleme olmadnda, maksadna

uygun olmayan eyi amaçlamtr.

Bir araya geldiimizde zt olunur

Beraberken eit
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Gerçekte hiç bir varlk yok

Haktan baka bir tereddüt de yok

nkâr edenlere söyle, dorudur sözüm

Siz Amâ’y bilmekten perdelendiniz

Yaratklarn var olduklar nefesten de

Onun durumu aynalara benzer

Bakann suretini kendine çevirir

Gören herkeste sabit bir hükümle

AJlah Teâlâ öyle buyurur:
‘
yilik yapanlar için iyilik ve ilave var-

dr.'
393

Allah belli bir ey için karlk verirken belirsiz bir ekilde de

ilave verir. eyhlerimizden birisine ayetteki ilavenin ne olduunu so-

runca, öyle demiti: ‘Akla gelmeyen eyler.’ Hz. Peygamber öyle bu-

yurur: ‘Cennette hiç bir gözün görmedii, hiç bir kulan duymad
ve kimsenin aklna gelmeyen nimeder vardr.’ O halde ayetteki ilavenin

insan tarafndan bilinmemesi gerektii gibi insanda bilinmeyen ve be-

lirlenmeyen bir özellik bulunmaldr ki, kendisine zikredilmi olan ‘akla

gelmeyen 5 nimet onun adna (o yönden) gerçekleebilsin. Baka bir

ifadeyle, (Allah katndan) bilinmeyenin karlnda (insanda) bilinme-

yen bir yön bulunmaldr. Allah Teâlâ öyle der.
‘

Hiçbir nefs bilmez
5394

Burada kelime belirsiz kullanlm ve kendileri için ‘göz aydnl’ olan

gizli eylerin bilgisi olumsuzlanmtr. Buradan genel itibaryla kastedi-

lenin görülen bir ey olduunu anladk, çünkü onu göze bititirmi,

kulaa veya baka idrak aracna bititirmemitir. Bu nedenle Hz. Pey-

gamberin ‘Gözümün aydnl namazdadr’ hadisiyle -münacat deil-

miinacat ettii Hakki kastettiini anladk. Bunun için Allah’n namaz

klann kblesinde bulunduunu bildirerek ‘Allah’ görür gibi ibadet et’

diye emretmitir. Çünkü Hz. Peygamber Allah’ namaznda görüyor-

du, yoksa ‘görüyor gibi’ deildi. Allah ehlinin bir ksm adna da bu

mertebe gerçeklemitir. Böyle bir mertebe gerçeklememi olsayd,

peygamber Allah’ görmeyi -amele deil- ibadete bititirmezdi. Yani

Hz. Peygamber ‘Allah’ görür gibi amel et’ dememitir, çünkü açk bir

müahede veya müahede kaynakl hayal olmakszn ibadet sahih de-
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ildir.

‘

Onun tevilini Allah bilir
9395

ayetiyle ‘Gaybn anahtarlarnn bilgisi

O’ndadr, onlar Allah’tan bakas bilemez’ ayetleri bununla ilgilidir.

Bilgisi Allah’a bal olan bir ey ancak Allah’n bildirmesi veya göster-

mesiyle bilinebilir. Konuyla ilgili bir ayette ‘Her nereye dönerseniz, Al-

lah'n yüzü oradadr’
39*’

denilir. ‘Baka günlerden bir miktar’
397

ayetinde

de günlerin belirsiz zikredilmi olmas, konuyla ilgilidir.

Bu münazelenin kuldaki tezahürü ise Ebu Yezid el-Bestami’nin

Allah’n karsmda halsiz ve sfatsz oturmak hakknda söyledii gibi-

dir. Bu durum, kulun niyetinde Allah'n bilgisine göre hareket etmesi

ve Allah’tan bir ey belirlememesi demektir. Allah’a kar niyetinde

herhangi bir eyi belirleyen kimseyle bir tehlike üzerinde Allah’a ibadet

eden arasnda görünüte bir fark yoktur. Bu münazele sahibi, kendi

belirlemesiyle deil, vakitlerin belirlemesiyle rabbine ibadet eder, Ba-

ka bir ifadeyle (içinde bulunduu) vaktin hükmüne göre hareket eder.

Vakit ise -kendisinden deil- Allah’tandr. Kii bu nedenle vaktinin

neyi getirdiini bilemez. Onun yapabilecei yegâne i, Allah katndan

gelmi ve bilinmeyen varide hazrlanmaktan ibarettir. Varid onu dile-

dii bir ibadete yerletirir ve söz konusu ibadet kendisi için

münazelesinde Hak’tan o amele uygun olmayan bir netice meydana

getirir; gerçi kendisi öyle bilse bile, amelle meydana gelen netice, iba-

dete uygundur. Bu netice amele göre bir fazlalk ve ilave iken ibadete

göre neticedir.

Bu makam, kendisini tadan hiç kimseyi tanmadmz bir ma-

kamdr. Allah ehlinden -bildiimiz kadaryla- onu tadan kimse görme-

dik. Çünkü onlarn çou ibadet ile ameli ayrt etmezler. âri’nin kendi-

si bakmndan sebep göstermedii her amel ibadettir. Baka bir ifadey-

le amel içinde ibadet, sebepsiz olan ksmdr. Çünkü amel sebeplendi-

rildiinde, bazen kul sebebin hikmetine yönelebilir; sebepli olmad-

nda ise o ameli sadece ibadet olsun diye yapar.

Bilmelisin ki, ibadet, insan için zati bir itir ve onun yaratlm bir

ücreti olamaz. Çünkü ibadet yaratlm bir ey deildir. Allah’n dn-
daki bütün varlklar, yaratlm ve zamanda var olmu eylerken onlar-

da ibadet yaratlm deildir. Çünkü âlemdeki varlklara ait ibadet, on-

larn hem varlk hem yokluk hallerinde gerçekleir. Bu sayede onlarn
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yaratl emrini -bir gecikme olmakszn- kabul etmeleri mümkün olur.

Allah Teâlâ bir eye ‘ol
’*98

deyince, o eyin hemen var olacan söyle-

mitir. Öyleyse ibadetin yokluk halindeki mümkün üzerindeki hükmü

varlk halindeki hükmünden etkindir. Çünkü mümkün var olduunda

kendisine ait düünce ve görüünü beenir, efendilik iddia eder vb.

Her kim olursa olsun durum böyledir ve onun ibadeti, efendilik iddia

ettii ölçüde eksilir. Bu nedenle ibadetin mümkünde varlk halinden

daha çok yokluk halinde etkin olduunu söyledik. O halde böyle bir

ibadet kime elik ederse, hiç kukusuz dünya ve ahirettc müahedeye

ular. Bu haldeki bir insan herhangi bir eye sevinmez, herhangi bir

eye üzülmez, gülmez, alamaz herhangi bir vasf onu snrlamaz, bir

özellik onu belirginletirmez. Artk onun ne resmi ne vasf kalr geride!

Ebu Yczid el-Bcstami bu makamdayken öyle demi: ‘Bir vakit gül-

düm, bir vakit aladm. imdi ne gülüyorum ne alyorum.’ Bu ma-

kamdayken ona ‘Nasl sabahladn?’ diye sorulduunda, öyle demi:

‘Benim ne sabahm ne akamm var. Sabah ve akam ifada snrlanan

kimseye ait, benim sfatm yoktur.’ Böylece Ebu Yezid kendini ‘mut-

laklk’ ile snrlamtr. Mudaklk ise ancak ibadette olabilir. Çünkü kul

kendisine sahip olan efendinin iradesiyle snrlamtr. Kim mudak,

yani kayttan kurtulursa, onun ücreti snrlanmad gibi ayn zamanda

belirlenemez. Çünkü kul ücretii biri gibi ücret almaz.

eyhimiz Ebu’l-Abbas el-Ureyni -Endülüs’ün batsndaki Ulya

ehrindendi- kendisine hizmet ettiim ve yararlandm ilk eyhimdi.

Onun bu konuda, yani ubudiyet (kulluk) konusunda derin tecrübesi

vard. Bu makamn sahibi kul kendi iinde bulunur. Nitekim Hak da

kendi iindedir. Öyleyse mutlakln karl da mudaklktr. Cebrail

Hz. Peygamber’e ihsann ne olduunu sorunca, ‘Görürcesine Allah’a

ibadet etmendir’ demitir. Hadiste ameli zikretmemi, ibadeti zikret-

mitir. Allah ise
c

ihsann karl ihsandr
,m

buyurur. Bu ayetin anlam,

mutlakln karl mutiaklktr demektir. Ücret ve ecirler on ile yedi

yüz kat arasnda snrldr, çünkü onlar, zaman sonlu belirli amellere

ait ecirlerdir. Dolaysyla ecirlerin de sayyla snrl olmas gerekir. Ceza

söz konusu olunca, o da Allah katnda sayyla snrldr. Mesela sabre-

den insana ecri, bizim bilmediimiz bir hesapla verilirken onun hesab
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Allah katnda belirlenmitir. Çünkü sabr bütün amelleri kuatan genel

ibadettir. Bu yönüyle sabr, nefsi meru amellere zorlamak demektir ve

bu nedenle miktar belli olmam, ameller ise belirli ölçülere balan-

mtr. Yükümlünün ölene kadar yapt amellerde insan kendini amel-

lere zorladnda sabr hali onun adna gerçeklemi olur ve kendine de

‘sabreden’ denilir. Onun ücreti belirsiz veya genel itibaryla miktar

belirsiz kalr. Bununla birlikte o ücret, Allah katnda bellidir ve onun

ücreti, terazi ve ölçü olmakszn, al verite göz kararna benzer.

Öte yandan sabr, ibadetin yokluu veya yükümlülüün olmay
gibi durumlarda sahibine ait olan ibadetten farkldr. Sabr kendi yok-

luu halinde veya yükümlülüün bulunmay halinde söz konusu de-

ildir. O halde ibadet dünya ve ahirette devam eder.

nsan ibadetinde yükselirken Hakkn kendisine iniini müahede

eder. Nitekim Allah kendisini inmek özelliiyle nitelemitir. Bu du-

rumda bir araya gelme ve karlama gerçekleir ki ite ‘münazele’ bu-

dur. Kul herhangi bir meru ameli yapyor olmas itibaryla iyi ve dine

uygun bir amelin sahibidir ve amelle birlikte yükselir. Çünkü amel

onun buradr. Bu durumda kul amel tarafndan tamr ve Allah ka-

tndan o bilgiye göre bir iyilii ona kazandrr. Söz konusu iyilii Allah

o ameli yapanlara verilmek üzere belirlemitir. Sonra Allah o yüküm-

lüye bakar ve amelin onun tarafndan müahede edilmediini görür;

bunun nedeni kulun ameli onun vastasyla yapann -kendisi deil- Al-

lah olduunu görmesidir. Kul sadece amelin yaratld bir yer ve ma-

haldir. Baka bir ifadeyle insan, amelin var olmasn salayan bir araç-

tan baka bir ey deildir. Allah da yapana vaat ettii yönden amelin

hakkn kendisine verir ve ahsn neyi müahede ettiine bakar. Onu

yokluk halinde de ibadetinin kendisine elik ederken görür. O ibadetin

yegâne karl, yükümlülerde gafleti yaratrken ondan gafil olmakla

kendini rzklandrmamasdr; sadece bu kadar! ‘Mümkün var olurken

bir efendiliin ondan çkmas gerekir’ derken bunu kastetmitik, çünkü

o gaflet hükmü vakti içindedir.

Bu ünazdcdc kula yönelik inayet, her durumda ibadetten gafle-

tin kalkmasdr. ‘yilik yapanlar için iyilik ve ilave vardr5400
ayetinin an-

lam budur. Bu ilave onlara ait ecirler, daha dorusu amellere ait ecir-
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lere göredir. O ecirler amel sahibine aittir. lave ibadetin sahibi hak-

knda belirttiimiz durumdur, çünkü Allah amelini ilerken failin ger-

çekte kim olduundan onu habersiz brakmaz. Böylece o da gerçek

failin Allah olduunu görür. Amelin ücreti amel sahibine dönmelidir

ve ona göre ameli yapan Allah’tr.' Allah’n ücreti ise -ücret kabul etmi

olsayd- kendi ölçüsünde belirlenir. Böylece ücreti alacak araç mesabe-

sindeki yükümlü adna Allah ücret kabul etmi olsayd nasl ücret öde-

necekse öyle bir ücret ödenir. Kulun (ilave denilen) ücreti ancak böyle

olabilir. Amel onu snrlasa bile, zikredilen müahedeyle birlikte böyle

bir insann ücreti nerede, amelde -Hakk deil- yükümlüyü fail olarak

gören insann ücreti nerede! Bu durumda o insann ücreti, fail olarak

gördüü yükümlü insann ölçüsüncedir. Bu durumda amelinin ücreti-

nin dnda bir ücreti yoktur. Yani onun ücreti, amel sahibinin ücretiy-

le birdir. Çünkü ona göre ameli yapan kendisidir ve kendisinin bir de-

eri ve kadri yoktur. Kii rabbine itaat etmek özelliiyle zuhur edip

onunla nitelenmemi olsayd, nefsinden dolay bir deeri olmazd. Bu

nedenle muhalifin nereye varacan görürsün. Bununla birlikte ger-

çekte onun deeri olsayd, onun deerinin hükmüyle mudu olurdu.

Hâlbuki insan Allah’n rahmetiyle mudu olabilir. Öte yandan sayesin-

de muduluu hak ettikleri bir deerleri olsayd, muduluklar derece

derece olmazd. Hiç kukusuz yükümlülerin amellerinde olduu gibi

mudulukta da derece derece olduklarndan kuku duymayz. Ameller

zaman, hal, mekân, amelin kendisi, süreklilik, cemaatle yerine getiril-

me veya tek bana yaplma gibi çeidi durumlar nedeniyle derecelenir.

Buradan insann kendinden dolay karlnn olmadn anladk.

Onun rabbine itaatinin ve amelinin dnda kendisi bakmndan bir

deeri yoktur.

Allah ifade ettiimiz bu bakn ve karln belirlenmesinin ar-

dndan yükümlünün müahedesine bakar. Onun ibadet sahibi olduu-

nu görür. Amel de ibadedne baldr. Yükümlü amellerden yüz çevir-

mek veya onlara yönelmek niteliiyle nitelenmez; yokluu halindeki

durumundadr ve onda hal deimesi olmamtr. Böylece bulunduu

halde kalr ve gaflete maruz kalmaz. Dolaysyla gafletin kendisine etki-

si olmaz. Bu hal ‘genel korunmuluk’ demektir. Ondan itaatsizlik
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meydana geldiinde, onda meydana getirilmeleri itibaryla kaderin ve

kazann hükmüyle meydana gelir. Nitekim itaatin meydana gelmesi de

öyledir. Onun ibadetinde bir hal eksilmez, çünkü gaflet ona ulamaz.

Onun sürekli hali huzurdur. Ondan bir eyin meydana gelmesi, Al-

lah’n meydana gelen eyi onda yaratmas demektir. Meydana gelen

eyin zahiri, eriatn hitab nedeniyle, günahtr. Buna mukabil meyda-

na gelen i, Allah’m kendisini orada yaratm olduu kendisini tespih

eden varlklardan birisidir. Dolaysyla muhalefetin ona etkisi olmad
gibi itaatin de ona bir etkisi yoktur. Hayvan nefs bu amelle mutludur.

Amel her ne olursa olsun, daha doru bir ifadeyle amel zahirde günah

veya iyi amel diye isimlendirilmi olsa bile, gerçekte günah deildir.

Sadece onun hayvani hareketi, yükümlü olmayan canllarn hareketleri

gibi itaat etmek veya günahkâr olmakla nitelenemezler. Burada söz

konusu olan, o mahalde ve yerde suretlerin yaratlmasdr.

ekilci âlimler söz konusu suretlerin akll ve yetikin müminler-

den ortaya çktn görüp bir davrann eriatn hükmündeki duru-

muna göre itaat veya günah diye hüküm verirler. Bir ihtimal söz konu-

su olmadnda, baka bir ey yapmalar da mümkün deildir. Bir dav-

ran hakknda onlar kukuya düürecek bir ihtimal ortaya çkarsa,

günah hükmünü baka bir hükme yelemeleri doru deildir. Mesela

Ramazan’da gündüz orucunu yiyen salkl bir mümin görüldüünde,

bilmediin bir hastal veya senin bilmediin bir yolculuk halinin ol-

duunu bilmelisin. Bu ihtimal ortadayken ona tepki göstermen doru

olmad gibi ona bunun sebebini sorman da doru deildir. Bunun

yerine kendinle megul olman gerekir.

Bu bölümde zikredilen hadiste Hz. Peygamber ‘Cennette gözün

görmedii, kulan duymad ve hiç bir insanu aklna gelmeyen ni-

metler vardr’ buyurur. Bilmelisin ki, cennet, zikrettiimiz bu nedenle

‘cennet’ diye isimlendirilmitir. Ayn ekilde melekler de ‘cin’ diye

isimlendirilmi, cinler de ayn ekilde isimlendirilmitir. Bütün bunla-

rn nedeni, gizlilikle ilgilidir. Gizlenme tek bir tarzda deildir ve farkl

hükümleri vardr. Bu balamda gizlenmenin bir türü. Hakkn kyamet-

te tecelli ederek ‘Ben sizin rabbinizim’ demesidir. nsanlar O’nu görür-

ler, fakat inkâr ederek O’nun rableri olduunu tasdik etmezler. Bunun-
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la birlikte perde kalkt için ‘görmek5 gerçeklemi, Allah da kendisini

tanmalarn mümkün klan alâmete göre tecelli ettiinde ‘Sen bizim

rabbimizsin’ derler. Hâlbuki Hak daha önce inkâr ettikleri ve kendi-

sinden kaçndklar kimsedir. imdi ise O’nu kabul etmi ve tanm-
lardr. Bu müahedeyle birlikte onlar adna gerçekleen perde nedir ki?

Var olan bir ey midir, yok olan bir hüküm müdür? Allah müahede

edilen ve perdeli olandr. Burada var olan bir perde olmad gibi var-

lkta yokluun hükmü de yoktur. Bu iin ne kadar gizli olduuna ba-

knz! Âlemde gerçekleen her ey, böyle gerçekleirken insanlar ondan

habersiz kalr. Nitekim melein ve eytann bizimle birlikte olduuna

inanrz. Bizde ise duyulur perdeler mevcut deildir ve gözlerimiz

görmektedir. Buna ramen melei ve cinleri göremeyiz. Onlar ise -biz

onlar göremiyor iken- bizi görürler. Cinler ve kabilesi bizi gözleriyle

görürken biz iman ederek onlar görürüz, gözle göremeyiz. Peki ara-

mzdaki örtü nedir? Çünkü bu örtü aramzda bulunsayd, bizi onlar-

dan perdeledii kadar onlar da bizden perdelerdi. Bu konuda hikme-

tin belirlenmi olmas gerekir. Ayn ey Allah’n bizimle kendisi ara-

snda olduunu söyledii nuranî ve zulmanî (karanlk) perdeler için

geçerlidir. Karanlkta tenzih gerçekleir ve yaratlmlarn özelliklerini

O’ndan tenzih ederiz ve O’nu görmeyiz. Bu bakla birlikte, biz perde-

leri gözlerimizin üzerinde kabul ederiz. Ik ise O’nun bize gözükmesi

gibidir. Bu sayede O’nu görür, fakat O olduunu inkâr ederiz. Nite-

kim kyamette gerçekleecek tecelli hakknda bunu belirtmitik. Arifle-

re göre söz konusu tecelli dünyada kyametteki gibi gerçeklemektedir.

Bu yönüyle arifler Allah’ zaman içinde var olmu mümkünlerin suret-

lerinde müahede ederken perdeli-ekilci âlimler O’nu inkâr ederler.

Bu nedenle arifler için Allah ez-Zahir diye isimlenmiken perdeliler

için el-Bitn diye isimlendirilmitir. Sadece Allah vardr. Allah ehli,

dünya ve ahirette sürekli bi ekilde gözle O’nu müahede ederler. Bu-

nunla birlikte suretlerin birbirlerinden farkldr ve bu durum onlara

göre sorun tekil etmez.

Birisi çkp öyle diyebilir: ‘Hz. Musa bir veliden bu sfadara daha

laykken görmek istemiti.’ öyle deriz: Mümin isen -keif ehli olma-

sa bile- Hz. Peygamber’in Hakkn bir surette tecelli edip baka bir
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surete geçeceini, birinde tannrken ötekinde inkâr edileceini bildir-

diini biliyorsun. Mümin isen, bu hadis hakknda kukuya kaplmaz-

sn. Üstelik Hz. Peygamber suretlerdeki tecellinin tecelligaha göre ger-

çekleeceim de beyan etmitir. Bunu bilince, Hz. Musa’nn Hakk

velilerine tecelli ettii ekilde gördüünü bilirsin. Çünkü Hakkn farkl

suretlerde velilerine tecelli ettiini biliyordu ve kendisi de Allah’m bir

velisiydi. Binaenaleyh Hz. Musa bu ve benzeri bilgilere sahipti ve or-

tada bir belirsizlik yoktu. Onun talep ettii tecelli, sadece nebilerin id-

rak edebildii suretteki tecellidir. Nebilerin bir ksmna Allah baka

insanlarn ulaamad bir makam tahsis etmitir. Buna misal olarak

Hz. Musa’da vastalarn ortadan kalkmasyla gerçekleen dorudan ko-

numay verebiliriz. Hz. Musa nebilik makamnn talep ettii surette

Hakk görmek istemiti. Velilerin Hakk gördükleri surette görmeye

gelirsek, Hz. Musa zaten bunu bilmi ve tecrübe etmiti. Senin böyle

bir itiraz ileri sürmen veli olmamandan kaynaklanr. Ariflerden olsay-

dn, bu hali müahede edip soruna cevap diye zikrettiimiz ayrntlar-

dan bihaber kalmazdn.

Öyleyse Hz. Peygamberim ‘cennette hiçbir gözün görmedii ni-

metler vardri hadisinin -tefsir olarak deil- itibari ve (iar) yorumla

‘gizlilik’ anlamnda yorumlanmas uygundur. Çünkü bir göz onlar

görmü olsayd gizli kalmaz; göz görmü olsayd, hiç kukusuz, dile

gelmi ve bu kez duyulur, duyulmu olsalard snrlanm, snrlanm

olsalard akla gelir ve öylece bilinirlerdi. Öyleyse cennet, bilinmeyen

bir perdeyle bizden perdelenmirir. Çünkü o ‘cenneri denilen bir per-

denin içindedir. Onun kendisi perde olunca, gördüümüzü örtü say-

mann dnda perde kalmamtr. Bu kez himmet, örtünün ardndaki

-

ne yönelir ki, o da örtüyle örtülendir. Öyleyse perde bize bizden gel-

mi buna ise tenzih yol açmtr. Bu nedenle peygamberler Hakk et-

mekle tenzihle birlikte tebih özelliklerini zikretmilerdir ki, gerçei

insanlara yaklatrabilsinkr. Allah’a en yakn kullarn dikkatlerini de

yaknlktayken iin kendinde bulunduu perdeye çekmilerdir. Tebih-

le gerçekleen bu dikkat çekme, gözden perdelerin kaldrlmasn sa-

lar. Bu durumda göz, can çekien insann gözünün nitelendii üzere,

keskin olmakla nitelenir. Allah öyle der: ‘Senden örtünü kaldrdk, bu-
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gün gözün keskindir .’
401 Can çekien insan yanndakilerin görmediini

görür ve yanndakilere gördüü ve idrak etrii eyleri doru bir ekilde

bildirir. Orada bulunanlar ise can çekienle birlikte bulunan melekleri

veya ayn mecliste bulunan ruhanileri görmedikleri gibi hiçbir ey de

görmezler. Hiç kukusuz Allah bize meleklerin zikir meclislerinde ha-

zr bulunduklarn bildirmitir. Onlar zikir meclislerini aramak üzere

seyahat eden meleklerdir. Zikir meclislerini gördüklerindeyse, birbirle-

rini çararak ‘geliniz, aradnz buradadr’ derler. O meclisteki insan-

lardan sadece Allah’n gözünden perdeyi kaldrd kimseler melekleri

görebilir ve onlar idrak edebilir. Bunlar, keif ehlidir. Baknz! Hz.

Peygamber cenazenin ardnda binekl olarak yürüyenlere ‘Melekler ce-

nazede yaya yürürken, siz binekl yürümekten utanmyor musunuz?’

demiti.

Mümin kii her mertebeye müahede sahibi gibi davranmaldr.

Aksini yapan gerçek mümin deildir. Çünkü her hakkn bir hakikati

vardr. Her hakkn hakikati, söz konusu hakkn gözle idrak edilen ve

görülen bir hale getirilmesidir. Hz. Peygamber ‘Ben gerçek bir mümi-

nim’ diyen birine bunu söyleyerek öyle sormutu: ‘Her hakkn bir

hakikati vardr, senin imannn hakikati nedir?’ Adam öyle demi:

‘Sanki rabbimin ar kyamet günü gözükmü, ben de ona bakmakta-

ym.’ Hz. Peygamber ‘doru söyledin, böyle devam et’ diye karlk

vermitir. Böylece sahabe hakikatin bakmak ve görmek diye yorumla-

m ve onu sanki ile nitelemitir. Çünkü kyamet duyuda gerçeklemi

deildi, fakat onun hakknda misali bir surette gerçeklemitir. Sahabe

vakada temsil yoluyla kyameti idrak etmi ve kendisine ‘Allah’ görür

gibi ibadet et’ denilen âbid gibi olmutur. Allah gözüken Ar’a benze-

mez, çünkü Allah burada namaz klann kalbinde veya -hangi amel

olursa olsun- ibadet edenin kalbinde gerçekte de mevcuttur. Ar’n gö-

zükmesi ise öyle deildir. nsanlarn bir ksm Allah’a ‘O’nu görür gibi’

ibadet ederken görmeyenler ise görmeyi engelleyen bir perde nedeniy-

le görememitir. nsanlarn bir ksm, Allah’a görerek ve müahede

ibadet ederken gören ile görmeyen arasndaki fark O’nu görmeyenin

ayn zamanda bilmemesidir. Bununla birlikte Hak kendisine görülür.

Arif ise O’nu bilir, fakat öyle bilginin dile getirilmesi uygun deildir,
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çünkü o bilgi kabul edilmez. nsan bu bilgiyi kendinden müahede

ederse, bilmemesi söz konusu olamaz. Bu durumda ibadetinde Allah’

görenlerden birisi haline gelerek ‘sanki O’nu görürsün’ hükmü kalkar.

Bunu bilmelisin!

Allah Teâlâ ‘Hiçbir nefis onlar için gizlenmi olan bilmez
’402

buyurur.

Yani yaptklarna bir ve ceza karlk olarak, daha önce nitelenen insan-

lar kastedilmektedir. Onlarn karlklar, bilmeyen nefisten onu gizle-

meleridir. Onlarm halinin ve Allah katnda kendilerine ait (nimederin)

bu bilgisiz nefislerden gizLenmesi, onlarm karlklar olmutur. Böyle-

ce nefisler onlarm karlklarn hiçbir ekilde bilmezler. Baka bir ifa-

deyle onlarn karlklar ve cezalar, Allah katndaki makamlarnn bi-

linmcmesidir ve dolaysyla hiçbir nefis onlar takdir edemez. Nitekim

Allah kendinden haber verirken ‘Allah’ hakkyla takdir edemediler
’403

buyurur. Böylece kedi özelliini yaratklar arasnda onlara vermitir

ve dolaysyla hiçbir nefs Allah’n onlar adna saklad ve gözlerini

parlatacak nimederi bilemez. Nitekim Hz. Peygamber ‘Göz aydnlm
namazdadr’ buyurur. Bütün idrak araçlar arasndan sadece gözler zik-

redilmi, baka bir duyu zikredilmemitir. Çünkü Allah’a ait olsun veya

olmasn her sözün var olan bir eyden çkmas gerekir ve sadece söz ve

var olan gözler vardr. Görmek görülenin kendisine iliir ve görülen

ey görmek için hazr olmaldr; ou var ulup ululamas birdir. nsan

onu herhangi bir ekilde gördüünde, bakas O’nu göremez. Bu ne-

denle Hz. Musa gördüüyle gözüyle aydnlansn diye, görmek istemi-

ti. Hz. Peygamber namaz klarken görme ve müahede sahibiydi. Bu

nedenle namaz onun gözünün aydnland yerdi, çünkü bu esnada

konuuyordu. Varlklar daha önce de belirttiimiz gibi söz vastasyla

meydana gelir. Öyleyse namazda münacatta kald sürece, peygamber

ve Hak sürekli sureder ina ederler. Binaenaleyh Hz. Peygamber tila-

vetinden ve onun konumasnn karlnda Allah’n sözünden mey-

dana gelen eyleri görüyordu. Nitekim namaz kul ile Allah arasnda

ikiye taksim eden hadiste bu durum belirtilmi, orada kulun ve Hakkn

konumas zikredilmitir.
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'Onun tevilini sadece Allah bilir' Ayetinin Tefsiri

Allah Teâlâ 'onun tevilini sadece Allah bilir
’404

buyurur. Çünkü bir

eyin varaca yerin gerçeklemi olup görülmesi mümkün deildir.

Bununla birlikte söz konusu yer, gören için misali bir surette gerçek-

lemi olabilir. Bu durumda gören onu ‘görür gibi’ olur. Çünkü (tevil-

le varlmak istenilen) ‘meal’, imdiki halin mukabilidir. Baka bir ifa-

deyle hal mevcut iken meal mevcut deildir. Bu nedenle ‘meal’ diye

isimlendirilmitir. Tevil bu müteabih (ayetin) hükmünün dönecei

yerdir. Öyleyse miireabih (ayet), tevili bilen adna, müteabih deil,

muhkemdir. Bilen ise sadece Allah ve bilgide derinleenlerdir. Bilgide

derinleen ‘iman ettik, hepsi rabbimizin kadndandr’ der. Yani

müteabihiyle ve muhkemiyle bütün ayeder Allah’n katndan gelmi-

tir. Allah müteabihin yorumunu gösterdiinde, artk onun adna

muhkem haline gelir. Baka bir ifadeyle tevilini bilen insana göre

müteabih hükmü ortadan kalkar. Bu yorumla Allah katnda ayet nasl-

sa, o insana göre de öyle olur. Bununla birlikte ayet, iki uçtan birisine

(yorumlanmaya) elverili olduu için müteabih olarak kalr ve gerçek-

te olduu gibi terimsel anlamyla herhangi bir yöne tahsis edilemez.

Baka bir ifadeyle kii ayetin tevilini bilse bile, ayetin hükmü (bu yön-

den) müteabihlikten çkmaz. Allah’n örettii âlimin nihai bilgisi,

ayet hakknda belirli bir yönü bilmekten ibarettir, yoksa iki yönü deil!

Ayet gerçekte müteabih olma özelliini yetirmitir. Çünkü dier yön

de ayetin nu göstermesi bakmndan ve içerdii anlam itibaryla kendi-

sini talep ederken Allah’n o kiiye örettii yön ve yorum da ayete

uygundur. Binaenaleyh Allah’n ayet hakknda örettii bilgi, ayetin

içerdii yönlerden birisine doru veya birden çok yönü varsa yönler-

den birisine ayeti ‘tevil’ etmektir. Böylece kii, ayeti müteabih olarak

bildii gibi ayet gerçekte de mütqabihtir. Çünkü her yön, kendi nasi-

biyle ve delaletiyle onu talep eder, s Muhkem sürekli muhkemken

müteabih sürekli müteabihtir.

Bunu söylememizin nedeni öyle bir zann ortadan kaldrmaktr:

Ayette geçen lafzn her vecihle ilgili tevilini bilmek, hakknda hükmü-

nün bulunduu herkes hakknda, ayeti müteabihlikten çkartmaz.

Gerçek öyle deildir; aksine nasibi olan herkes için ayetin tevili bilinse
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bile, ayet, asl itibaryla müteabih olarak kalr. Böyle bir ihata meç-

huldür ve sadece bu münazelede örenilebilir. Bu bilgiye sahip insan,

müteabih ayetten her hak sahibine hakkm verir. Nitekim Allah da

benzerlik ve ortaklk üzere her eye yaratln verir. Gaybm anahtarla-

rn da Allah’tan bakas bilemez ki bu da aym konuyla ilgilidir. Dola-

ysyla onlar, sadece Allah’n bildirmesiyle örenilecek hususlardr.

Hatta anahtarlar bilinse bile, gaybm anahtarlar olduklar bilinemez.

Buna dikkat etmelisin.

Bilmelisin ki, Allah’tan örendiimiz bilgi bize kabiliyetlere ait is-

tidatlarn gaybm anahtarlar olduunu gösterdi. Çünkü sadece genel ve

mutlak vergi ile cömertçe ihsan edilen feyiz vardr. Gerçekte gayb ol-

mad gibi müahede de yoktur; sadece nihayetsiz bilinenler vardr;

bir ksm vardr, bir ksmnn varl yoktur, bir ksm sebeplidir, bir

ksmnn sebebi yoktur, bir ksm varl kabul eder, bir ksm kabul

etmez. Öyleyse anahtar, açma ve bu esnada açlan, açlma esnasnda

açlann üzerinde perde olduu ey vardr. Anahtar senin istidadndr.

Sen önün vastasyla örenir ve bilgiyi kabul edersin. Bu yönüyle açl-

ma, talim, yani öretmek demektir. Açlan ise, önünde durduun ka-

pdr. Orada durmayp yürürsen, her ayak attnda görmediin eyleri

görür ve bilmediklerini örenirsin. ‘Allah'n senin üzerindeki ihsan bü-

yüktür:
405

O halde istidat kazanlm deil, aksine ilahi vergidir. Bu nedenle

de onu sadece Allah bilebilir. Bu balamda gaybn anahtarlar olduu

bilinir, fakat özel ve tekil bir gaybm anahtarnn hangisi olduu bili-

nemez Allah’tan istidat meydana geldiinde, anahtar da meydana gelir

ve talim gerçekleinceye kadar açlma geride kalr. Nitekim Allah Teâlâ

öyle buyurur:
‘Rahman Kuran’ öretti, insan yaratt ona beyan öret-

M.’
406 Öyleyse talim, açlmann ta kendisidir. ‘Her nereye dönerseniz, Al-

lah’n yüzü oradadr’407
ayeti de konuyla ilgilidir. Binek üzerinde namaz

klan bir insan belli bir yöne yönelmez ve hayvan kendini nasl götü-

rürse öyle klar ya; arif de münacat esnasnda Rabbinin onu nereye

sevk edeceini bilemez. Arif Allah ile konuma ve münacatmda kela-

mndan -ki kelam Kuran’dan surelerdir- okuduklarna göre hareket

eder. Hangi sure veya hangi ayet olursa olsun, belirlemeden okumak-
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dr. Çünkü âri kendisini belirli bir sureyle snrlanmamtr. Bu nedenle

aklna ilham edildii üzere hareket eder. Arif kendisine ilham edileni

bilmedii gibi münazelcsindc Hak ile konuurken Hakkn ona neyi

söylediini de bilemez.

'Geçmi günlerin saysnca../ Ayetinin Tefsiri

‘Geçmi günlerin saysnca...
,m

ayeti dc konuyla ilgilidir. nsann

ömrü boyunca kat etmi olduu Allah'n günlerinin says belli deildir

ve bu nedenle Allah onlar belirsiz zikretmitir. Yolculuu esnasmda

yükümlünün belirlemede muhayyer olduu kadar gün tespit etmesi

gerekir. Fakat ne kadarn belirleyeceini Allah'n ilhamyla örenir.

(Ayetin hakknda indii) orucun benzeri yoktur. Dolaysyla benzeri

olmayan ibadetin hangi ekilde yerine getirilecei bilinemez. Bu du-

rum, kendilerini bilse bile, kulun nitelenemeyeceini bütün ilahi sfat-

larda böyledir. Nitekim kul Hakkn benzerinin olmadn bilir, fakat

bu bilgiyle ilah olmaz. Çünkü ilahlk kulun bir sfat deildir. Hz. Pey-

gamberin Allah’a dua ederken söyledii ‘Allah’m! Ben kendini isim-

lendirdiin veya yaratklarndan birine -bildirdiin veya gaybinin bilgi-

sinde kendine ayrdn isimlerle dua ederim’ hadisinin anlam budur.

Böylccc nitelenebilecei isimler kadar nitelenmenin (ve

ahlakianmann) mümkün olmad isimler de bu kapsama girer. Bina-

enaleyh kendisiyle nitelenilmeyen isimler de ‘O’nun benzeri yoktur.’

Böyle bir nitelik ve sfat oruç tutarken tarafmzdan bilinir, fakat bizde

bilfiil bulunacak ekilde onunla nitelenmemiz mümkün olmaz. te
yolcuyken tutmadmz günleri belirlenmemi günlerde kaza etmemi-

zin veya eda etmemizin faydas budur.

Bu münazele sahibi, terakki ve urûcunda kalbi bo, nefsi belirli

belli bir isme yönelmekten uzaklam bir halde tam bir kul olarak Al-

lah’a yönelir. Bilir ki Allah dilediini yapan lah’tr. Bu esnada kendin-

den talep ettiin bir düünce aklna gelmez. Bu hal, Haktan meydana

gelecek eylere göre yükseliinde O’nunla birlikte olman demektir.

Bununla birlikte vakte hakkn vermek ve eriatn hitabna riayet etmek

üzere ortaya çkan yükümlülüü de gözetmelisin. Gerçi Hakkn iini

üslenmesini nedeniyle kendinden fani olmu bir halde uruc edersin. Bu
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esnada sen O’nun kaderinin cereyan ettii bir mahal haline gelirsin.

Fakat sana yasaklam olduu bir ie seni mahal yapmasn diye sakn-

mal ve edebe riayet etmelisin.

Bu yöntemle suluk yapar ve (urucunda) yürürsen, münazelede

Hak’tan senin için akla gelmeyen ve ibareye smayan eyler ortaya

çkar.

ÜÇ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU BÖLÜM
llim (benim varlm) Senin, Seninki Benim'

Münazelesinin Bilinmesi

f

Bazen senden bana yaknlk

Bazen de benden sana

Senden aldm bilgileri ihsan etlin onlar

Sen de benden aldn

Sevgilim/ Varlm sende

Dilim ‘ben’ derken

Senden olan söz ne kadar çetin

Kalbim ‘beni ulatr’ deyince

Tecelli ettiindefani olmadm ondan

Bilirse, temenniyi arzularm

Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘Sonra yaklat ve sarkt.’'
109

Bu,

münazele demektir, çünkü onlardan her bir suret, kendi mekânn terk

etmi, her suret ötekine ‘yayn iki ucu kadar’ yaknlamtr. Sureder-

den her birinin bir kavisi vard ve iki .suret arasndaki fark daireyi ikiye

bölen çizgiydi. Böylece gerçekte bir varlk varken suret bakmndan iki

bakmndan ortaya çkmtr. Hüküm ikiye ayrlnca, o ikisinden birisi
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sarkmtr. Çünkü yüksekteki oydu. Bu sarkmayla ötekine yaknlama

olmu, öteki de sarkann mertebesine doru yönelmiti. Öyleyse onun

sarkmas, yükselmek demektir. Birinin ötekine sarkm olmasndan

aada olmann ötekini böldüünü anladk. Onlarn birbirlerine yak-

lamas ise daha önce daire olduklar gibi eski hale dönmelerini ve çev-

redeki bölünmenin ortadan kalkmas amac tar. Böylece her ikisi dai-

rede bölünmeye yol açan çizgiyi kaldrmak için çalr. Taksimin ger-

çekletii yer, ‘Namaz kendim ile kulum arasnda ikiye böldüm, yars

benim, yars kulumundur, kuluma istedii verilecektir’ hadisinde dile

getirilen balamdr. Kulun yegâne istei, ataki haline dönsün diye,

bölünmenin ortadan kalkmasdr. Bu nedenle Hak kulun isteine ‘Ku-

luma istedii verilecektir’ ve ‘Bütü i O’na döner
3* 10

ayetiyle karlk

vermitir.

0'ntm sarkmas yaknlk

Bizim yaklamamz yükselme

Ayrldk ve birletik

Güzel bir çift olduk

Ayrlnca meydana gelmiti

Göümüzdeki burçlar

Benim varlm nedeniyle boluklar oldu

Göümdeki burçlarda

Sürekli bir birleine

Sürekli çkma ve girme

Baka bir iir udur:
/

Sarkma O’ndan

Yaklama benden

Gözümle görürüm O’nu

Beni gör dedii gibi
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Özlemle ve sevgiyle birbirimize kavutuumuzda, srrmda bana

öyle hitap etti:

Ellerini cier üzerine koy

Sizden bulduumu bulacaksn

Vuslat talebi peinde ko

‘Bana ver ve arttr’ de

Bilgi onda var olmasayd

Kime ibadet edeceini bilmezdi

Bu sözü inkâr ederlerse de ki:

Kuran buyurdu bunu!

Allah öyle buyurur: ‘Bu insanlara bir teblidir .’
411

Burada belli bir

grubu belirlemitir. ‘Onunla korkutsunlar diye...*
12
Burada da baka bir

grubu belirlemitir. ‘Ve örensinler ki o tek ilahtr ve akl sahipleri öüt

alsn* 1 * Burada baka bir grubu belirlemitir. ‘Ve derin akl sahiplen

öüt alsn ,’414 Burada bizi belirlemitir. Onlar, zikrettiimiz kimselerdir.

Baka bir ifadeyle onlar, Allah’ ve gerçei olduu hal üzere bilenlerdir.

Daireyi ikiye bölen çizgi, benim O’ndan ve O’nun benden ayrlmasn-

dan ibarettir. Bu ayrlma vastasyla O’nun ‘imam’ benim ‘kul’ olmam

ortaya çkt. Baka bir ifadeyle temyiz gerçekleip yaratma neticesinde

ayrm meydana geldiinde çizgi hükmünü izhar etmi, O’ndan perde-

lenmi olmakla nitelendik. Allah da kendini nuranî ve karanlk perde-

lerle bizden perdelenmekle nitelemitir. Allah bizim için bir eriat be-

lirlemi, kendisine yönelmemizi emretmi, bize tenezzül etmekle ken-

dini nitelemitir. Buradan Allah’m iin daha önce kendinde olduu

duruma dönmesini kastettiini anladm. Bunun öncesinde Allah bize o

eyi hakka’l-yakin bir ekilde öretmiti. Bu durumda Allah kendisinin

‘kendisiyle duyduumuz kulamz (duyma gücümüz) ve kendisiyle

gördüümüz gözümüz’ olduunu bildirmi, sahip olduumuz bütün

güçleri zikretmitir. Bu ayrm ve vaslda ise varlklarmz (hakikatleri-

mizi) ortaya koymutur. Artk iin kendine dönecei durum, bu ayrm

ve fasldan önceki haline benzemez. Çünkü çizginin ortaya koyduu



272 Fütûhât- Mekkiyye 14

hüküm süreklidir ve çizgi kalksa bile eseri kakçdr. Çünkü biz dairenin

bölünebilir olduunu örendik, hâlbuki bunu daha önce bilmiyorduk.

Daire birletiinde, dairenin herhangi bir parçasyla bölünebilir olduu

hakkndaki bilgimiz kalkmaz. Hangi parçay varsayarsan var say, daire,

bölünebilirdir. Çünkü ilahi haberlerde Hakkn yaratklarn özellikleriy-

le ve yaratklarn O’nun özellikleriyle nitelendii belirtilmitir. Allah

‘/ster Allah ister Rahman deyin, hangisiyle dua ederseniz, en güzel isimler

O'na aittir’
415

buyurur. ‘Rahman’ dersen O’nu bütün güzel isimlerle

nitelemi olacan gibi ‘Allah’ dersen de bütün güzel isimlerle nitelen-

dirmi olursun. Yaratklar da Hakkn isim ve sfatlarn kabul eder.

Hak onlarn sfatlarn kabul eder isimlerini deil! Buna mukabil isim-

lerini de genel anlamyla kabul edebilir. Genel kabule misal olarak ‘Ey

insanlar! Siz Allah’a muhtaçsnz’*
16

ayetini verebiliriz. Allah’n âlemin

isimlerini mufassal ve ayrntl olarak kabul etmediini söylerken özel

isimleri kastediyorum. Bu durum ‘De ki onlar isimlendirin
’41/

ayetinde

belirtilir. Burada özel isimler kastedilir. Özel isimlerin dndaki isimle-

ri ise Allah mufassal olarak kabul eder, çünkü Hakkn zatndan baka

bir manay gösteren özel ismi yoktur. O’nun bütün isimleri türetilmi-

tir ve O’nun için özel isim mesabesindedir. Bu nedenle Hakkn isimle-

rinde ortaklk gerçeklemiken âlemin isimlerinde ortaklk gerçekle-

memitir. Dikkatini çektiimiz meseleyi iyice ören!

Allah’n bizim niteliklerimizden ald ve akln O’nun hakknda

imkânsz sayd en önemli isim,
‘
Sizi imtihan eteeiz, la ki örenece-

iz’4IS
ayetinde geçen (deneyerek örenmek anlamndaki isimdir). Bu-

nun ardnda Hakkn suretlerde bakalamas gibi daha basit ifadeler

gelir. Gerçekte bunlarn hepsi Allah’n nitelikleridir. Bizim Allah’tan

alm olduumuz en büyük nitelik,
‘

O’nun benzeri bir ey yoktur**
19

aye-

tine ramen O’nu bilmemizdir. Akl bunu da imkânsz sayar. Hz. Pey-

gamber öyle buyurur: ‘Kendini bilen rabbini bilir.’ Biz O’ndan O da

bizden almtr.

Ey hayret1 Hakikatlerini ortaya çkardn

Ey kulun çadr! Sen yitirmitin
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Kimi ihya ederse zatm hayrete düürür

Kim hayrete dümezse öldürür onu

Yaratklarn gdas gerçek bir besin olsa bile

Hak lah kul için küftür (besin)

Sehl b. Abdullah’a ‘Gda (kût) nedir?’ diye sorulmu, o da ‘Al-

lah’tr’ diye cevap vermi. Bilmelisin ki, il AUah demektir. Ayn za-

manda il ahit anlamna da gelir. ‘llim senin varlndr’, benim ilahh-m senin vastanla ortaya çkar demektir. Çünkü meluh, ilahn varl

n kabul edendir. Bu nedenle ‘Kendini bilen rabbini bilir’ denilir.

Senin rabbini bilmen, ilahn olduunu bilmen demektir. Bu bilgiyi ise

kendini bilmen meydana getirmi ve bu nedenle Allah seni kendini

örenmen için ileme ve kendine yönlendirmitir. Allah adna sabit her

hüküm, âlem vastasyla ortaya çkar. O halde kendisi bakmndan il bu

hükümlerle nitelen demektir. Zihinden âlem kalksayd, bütün ilahi hü-

kümler de ortadan kalkar ve hükümsüz bir zat olarak kalrd. Hüküm-

süz kalsayd, varl kendisi nedeniyle zorunlu olsa bile, ilahlk hükmü-

ne sahip olamazd. O halde bizim varlmz, O’nu varlndan mey-

dana gelmi, bizim varlmz zatlarmzda O’na dair bilgiyi izhar et-

mitir. O’nun zat bizim varlmz meydana getirmeseydi, var ola-

mazdk. te âlimlerin ‘Âlem varlm Allah’tan kazanmtr’ derken

kastettikleri budur.

iirde geçen ‘Senin illin benim varlmdr’ msrana gelirsek, bu-

rada ‘Ben kulumun duymas ve görmesi olurum’ hadisi kastedilir. Al-

lah kendi hüviyetini bizim duymamz ve dier güçlerimiz yapmtr.
A

Alem de bu hükümlerden ibarettir.

>

Fani olursam olmazdm

,
Baki kalrsam yine olmazdm

Hepimiz hepimize aidiz

Hepimiz de 'oV sözünden olduk

Bizden ve O’ndandr; ibret al

O’nu kendinde yerlemi bulursun



274 Fütûhât- Mekkiyye 14

O’nu gizle, izhar etme

Ben de 'yokluktaydm ’ nitekim

Orada aydnlatmak dodu

Sakin olan O’nun günei

O’ndan baka bir dayanamz yok

Ne yerimiz ne yurdumuz var

!

Hak âlemi âlem de Hakk yönlendirir. Balanz! Allah
l

Bana dua et-

tiinde, duay kabul ederim
*20

buyurur. Duay kabul etmek, bir yönlen-

dirme deil mi? Bir çar ve istek olmadan icabet olabilir mi? O’nun

kendi kendine tasarrufta bulunmas mümkün deildir. Dolaysyla an-

cak bizde tasarruf edebilir. O’nun tasarrufu sürekli bizi var etmesidir.

Bu sayede varlklar zuhur ederken meydana gelen hükümler O’ndan

dolay meydana gelir ve bunlar inkâr edilemez.

Dersem ki ben birim doru söylerim

Bir deiliz dersem, yalan deil o söz!

Nereden bileceim ki cahil kimdir? Allah’tan baka kimse yok ki?

O halde herkes bilmediini bilen sonra örenendir. ‘Sizi deneyeceiz, ta

ki örenelim.*21 Bu müahedenin bir yönü, aklclardan bir grupta orta-

ya çkmtr, fakat bu bilginin onlara nereden geldii bilinmez. Onlarn

öyle söyledikleri aktarlr: ‘Allah kendini bilemez. Çünkü bir eyi bil-

mek, bilineni ihata etmek demektir. Allah varl sonsuz olandr ve

varl mahiyetidir. Sonsuz bir eyin ihatas mümkün deildir. Fakat

ihata edilemez olsa bile, ‘ihata edilemez’ olarak bilinebilir; ne âlem ta-

rafndan ne kendisince bilinir.’ Bu hüküm, yanl bir hüküm olsa bile,

doruya bakan bir taraf vardr. öyle ki: Allah kendini ihata edecek

ekilde bilmez; O kendini ‘ihata edici’ olarak bilir. Nitekim mümkün-

leri ve bütün güç yeririlenleri de sonsuz olarak bilir.

Bu derin denizden ortaya çkan dalgalarn âlemdeki etkisine bak-

nz! Bir hakikatte ortaya çkm, âlemin varlna gözükmü, en so-

nunda defterlere yazlm, süvariler onu getirmi, âlimler onun sohbe-

tini yapmtr. Burada Allah’tan baka söyleyen olmad gibi Allah’tan
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baka konuan yoktur. Geride sadece Allah’n söylediini anlamak için

anlay gözünün açlmas kalmtr. Çünkü Allah sadece doruyu söy-

ler. Âlemdeki her söz ya hikmetten veya söylenmi bir sözü açklamak-

tan ibarettir. Bütün sözler bu yönüyle hatadan ve sürçmeden konu-

mutur. u var ki sözün ait olduu bir mertebe, yer vardr. O yerlerde

söz berekedenir ve açlr, öyle ki basiret gözleri bile onlarn nihayetine

ulaamaz.

Konuunca doruyu söyler her zaman

Hitabnn tafsilinin gerei üzere

Bir grubun gözleri baarszca geri döner

Kör olurlar srlan görmek yerine

Bu manalar anlamak istersen, kökü farzlarda bulunan nafile iba-

dederi çoaltmah, bilhassa imkânn olursa nikâh nafilesini artrmalsn.

Çünkü o hayrlarn en büyüüdür. Bunun nedeni, ayn anda izdivaç ve

çoalmay içermesidir. Bunu yapmakla makul ve mahsusu birletirmi,

ez-Zahir ve el-Bâtn isminden ortaya çkm olan âlemde herhangi bir

eyi kaçrmam olursun. Böyle bir nafileyle ilgilenmi olman, arzula-

dn elde etmen için daha yakn ve onu teminde daha yetkindir. Bu-

nu yaptnda, Hak seni sever. Hak seni sevince, herhangi bir gözün

görmesinden ve bir varln snrlamasndan kskanarak özel haremine

yerletirir, sevdiklerinin arasna katarak kendine ehil yapar. Sen de

O’nun ehli haline gelirsin. Nitekim Kuran ehli hakknda öyle der:

‘Onlar Allah’n ehli ve seçkinleridir.’ Hadisi, Tirmizi rivayet etmitir.

Allah seni kendine ehil yapnca, ilhamnn mahalli ve istiva edecei bir

yer ve ar, inecei (yakn) gök, iki aya için kürsü yapar. Böylece sen-

de olsa bile görmediin eyler Allah’tan tecelli ederek sende ortaya ç-

kar: ‘Hiçbir nefis onlar için gizlenmi olan göz aydnln bilemez
5422

aye-

tinde belirtilen budur. Çünkü onlarn yanlar, ‘doal yataklardan uzak-

laarak ilahi varidat ve rabbani ilhamlara ehliyet kazanrlar.’ Onlarn su

kaynaklar, saf ve tatldr. Arlar Allah’n ilham ettii bilgilerin dn-
daki her bilgiden boalmtr. (drak) kaplar botur, kaplar kilitlidir,

kökleri duvarlarla çevrilmi, kilitlerinin anahtarlar kaybolmu, kovala-

rnn ipleri kesilmitir. Onlarn su kuyularna bakarsn fakat tadamaz-
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sn. Fakat ne olduklarn bilmeden beenirsin. Haberleri okunduunda

‘icaz (aciz brakma)’ özelliinde ortaya çkarlar ve kimse onlara kar
koyamaz fakat yine de onlardan tat alrlar. Manalar sorulduunda ne

söyledii bilinemez. Çünkü onun bu hususlarda sadece müahedenin

verdii zevki vardr. En nihayetinde söyleyecei söz ‘bu bir sihridir
*23

sözüdür. Yani etki yapar. Sihre (seher’den türetilmi) benzetilmesinin

nedeni,nn karanla karmas nedeniyle gecenin seherine benze-

tilmesidir. Ayrca scak havay çkartp souk havay içeri alan sehere

de benzetilmitir. Hava canlnn bedeni üzerinde hayat kalsn diye so-

uk havay yönlendirir. Ona bakan, hangi tarafa gideceini bilemez.

Çünkü hangi yöne yönelirse, ötekinden yüz çevirir. Peygamber olursa,

durum farkldr. Bu durumda önünden gördüü gibi ardndan görür.

Peygamber bütünüyle yüz haline gelmitir. Bu durum, kendisinden

itiyak ve özlemin meydana geldii zevk diye ifade edilir. Peygamber

arzusundan konumaz. ‘0 kendisine vahyedileni söyler.
42* Ona güçlü ve

metanet sahibinin suretinde öretmitir. ‘O gayb hakknda cimri de-

ildir.
‘

Bu söz talanm eytann sözü de deildir.
,42R Çünkü peygamber

yaknlktan haber vermitir, çünkü o, yaklaan ve sarkandr. Böylece

daha önce söylendii gibi
‘yayn iki ucu veya daha yaknd *26 Oras zan-

lann ulaaca bir yer deildir. Nitekim mehur ashab- kehf hakknda

insanlar zanlara dayal tahminler yapm ve
‘Gaybe ta atarak, ‘üç kii-

dirler, dördüncüleri köpekleri, be kiidirler, aknclar köpekleridir’ demi-

lerdir.*
27

Allah Teâlâ öyle demektedir: Onlarn says insanlarn ileri

sürdüü kadar deildir. nsanlar bilmeden tahminde bulunmaktadrlar.

Onlar saylann hakikatini aratrmaya kalksalard, bir sonuca ulaa-

mazlard. Baknz! Allah Teâlâ peygamberine -ki onun veya genel ola-

rak nebilerin özellii yenilmemek ve hezimete uramamaktr- öyle

der: ‘Onlardan birini görseydin, kendilerinden kaçardn ve korkuyla dolar-

dn.*28 Allah peygamberi korkmakla nitelemitir ki, O’nun sözü do-
rudur. Üstelik bu durum onlarn sadece bedenlerini görmekten kay-

naklanr. Onlar, kendisi gibi insan deiller miydi? Peygamber ancak

kendisini yok etmek isteyen bir durum nedeniyle geri kaçabilir. ecaa-

tine ramen içinin korkuyla dolmas ise onu ürküten bir durumdan

kaynaklanabilirdi. Isra gecesinde gördüklerinden daha korkutucu bir

ey görmemi olsayd, Hz. Peygamber onlar görmek nedeniyle kor-
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kuya kaplmazd. Biz onlar gördük, fakat korkuya kaplmadk. Çünkü

biz onlarn sadece cisimlerinin surederini gördük. Baka bir ifadeyle

onlan kendimiz gibi gördük. te peygamberin içini korkuyla dolduran

budur ve Allah sadece onlar görmeyi zikretmitir. Çünkü Allah ‘onlara

muttali olsaydn*
429 demi, peygamberi muttali olmakla nitelemitir. Söz

konusu insanlar, makam itibaryla peygamberden aadaydlar. Buna

ramen peygamber, kendilerine katlp makamndan aa dümekten

korkarak onlardan kaçm ve kendisine tesir etmeleri (ihtimali kar-

snda) içi korkuyla dolmutur. Nitekim daha önce aadakinin yuka-

rda bulunana nasl etki ettiinden söz etmitik. Hz. Peygamber’in

‘Nice gülenler vardr ki, Allah’ kzdrp kzdrmadn bilemez’ deme-

sinin nedeni, onlarn Allah’ kzdran davranlara uymu olmalardr.

Hakikati böyle bilene yakan ey, geri dönüp kaçmak ve içinin kor-

kuyla dolmasdr. Bir çukurun kenarnda durup düme korkusuyla

kaçmayan akll bir insan gördünüz mü? Allah’n peygamberini nasl

nitelediine balanz! Peygamber söz konusu insanlar görmü olsayd,

korkuya kaplacakt. Bununla birlikte onlarn mertebesi yüksek olsa

bile, peygamberin mertebesi ve derecesi onlardan daha yüksektir. Bu-

radan Allah’n dikkatimizi Hz. Peygamber’in mertebesinin üstünlüü-

ne çektiim anladk. Gençler tarafmzdan görülmü olduu halde

kaçmadk vc korkuyla dolmadk; onlan Hz. Peygamberimiz görseydi,

kaçacak ve korkuyla dolacakt.

Âlemin suretlerinin neye döndüüne bakmalsn! Acaba onlar

kendilerine mi, yoksa bakana m racidirler? Söylediimiz meseleyi iyice

düünürsen unu da örenirsin: Sihirbazlarn ip ve sopalan kendilikle-

rinde ip ve sopa iken bizim gözlerimizde ylan haline gelmitir. Bu ip

ve sopalar, ayn ip ve sopalardr. Bu meseleyi iyice düün ki, konuyu

anlayp -gören gibi deil- büen gibi olasn. Çünkü Allah bilgiyle inkâr

edilmez, fakat görmeyle inkâr edilebilir. Görmekle birlikte inkâr edil-

mediinde ise, bilgi ahidi kendisine elik ettii için inkâr edilmemi-

tir.’

c
Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr
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ÜÇ YÜZ DOKSANINCI BÖLÜM
'Bir eyin zaman onun varldr' Münazelesinin

Bilinmesi; 'Benim zamanm yok, senin zamann yok;

sen benim ben de senin zamannm'

Sfatlar bamsz varlklardr dersek

Onunla nitelen Bir nerede

?

Bize Hakkn hitab gelmi

Elçilerinden örendik onu

Allah'n bir orta yok dedi peygamber

Misli de yok, mahiyetini de bilemez kimse

Varln srrn örenirsen

O’nun hakknda bilgiyle davran ve sakn bilgini

Her ne zaman dersem ‘O'nsuz benyokun’

Kimdir O? sorusu sorulur ve pekiir

Dostum! Sözümü iyice anlarsan

Gerçei de örenirsin ve demezsin: Ben kimim, O kim

?

Allah Tcâlâ bir topluluun ‘Bizi ancak dehr (zaman) yok eder*™ de-

diklerini aktarmtr. Doru söylemiler, çünkü Hz. Peygamber bir

hadisinde Allah’m dehr olduu beyan buyurmutur. Onlan gerçekte

Allah yok etmitir.

Bilmelisin ki, zaman, dta varl olmayan bir nispettir (ba). n-

sanlar zamann mahiyetinden uzun uzadya söz etmilerdir. Onlarn

sözlerinden anlald kadar, bizim de söylediimiz üzere, zaman ‘ne

zaman?’ sorusuyla ortaya çkan bir nispettir. Bu soruyla birlikte ‘ne

zaman ki’, ‘vakta ki’, ‘olduunda’, ‘olursa’ gibi zamana ait isimler ve

ifadeler ortaya çkar. Bütün art edatlar zamann isimleridir. simlen-

dirilen ise yokluk lafz gibi var olmayan bir eydir. Çünkü bu lafz,

isimlendirileni olmayan bir addr. Bununla birlikte hükmü bilinir. Zik-

rettiimiz konunun doru anlalabilmesi için misal vermeliyiz: ‘Zeyd
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ne zaman geldi?’ diye sorulunca cevap ‘Güne doduunda (hîne)’ ve-

ya ‘Güne doduu zaman (iza)’ olabilir. ‘Güne ne zaman bamdan

doacak?’ diye sorulduunda cevap olarak ‘Allah kendisine ne zaman

izin verirse (meta)’ veya ‘Allah ona izin verdiinde (iz)’ olabilir. ‘Gü-

ne batdan doar m?’ sorusuna karlk ‘Allah ona izin verdiinde gü-

ne batdan doar’ cevab verilebilir. Bu izinle birlikte güne aydnlat-

mak üzere batt yerden doar denilir. Bu ve benzeri sorular ‘ne za-

man’ sorusunun cevabdr ve hepsinden zaman anlalr. ‘Zeyd gelince

ona ikram ederim.’ Bunun anlam Zeyd geli vaktinin kendime art

kldm ikramn gerçekleme vakti olmasdr. Baka bir ifadeyle ona

ikramn gerçeklemesi, Zeyd’in geliine balanmtr. Söz konusu olan,

yaratlmlar için zaman iken kadim için ezeldir. Zamann anlam iki

ucu olmayan uzayan mevhum süre demektir. Geçmi ksmna bakarak

ona ‘mazi’, gelecek ksmyla ‘gelecek’ ve bulunulan zaman ‘imdiki

zaman’ diye isimlendirir ve ona ‘an’ deriz. ‘An’ -kendisi de zaman olsa

bile- zamanda geçmi ksm ile gelecek zaman arasmdak srnr demek-

tir. Bu yönüyle an, dairenin çevresinde var saylan bir nokta gibidir.

Noktay bir yerde var saydnda, onun balangc ve bitimi belirlenir.

Bu balamda ezel ve ebed, zamann iki ucunun olmay demektir. Bu

yönüyle zamann balangc ve sonu olmad gibi süreklilik sahibi

‘imdiki zaman’ demektir; imdiki zaman ise sürekli olandr. Alem sü-

rekli imdiki zamann hükmünde olduu gibi Allah’n âlemdeki hükmü

zamann hükmü altndadr. Zamann geçmi ve gelecek ksmlar da

imdiki zaman hükmü altndadr.

Baknz! Allah Teâlâ bize sona ermi baz ileri bildirirken onlar

geçmi zaman kipiyle, bir ksmn gelecek zaman, bazlarn imdiki

zaman kipiyle anlatr. Bu ksma misal olarak ‘O her gün bir itedir
54,1

ayetini verebiliriz. Geçmi zamana misal olarak ‘Seni önceden yarattm,

sen bir ey deilken**
2

, gelecek zamana misal olarak ‘Onu irade ettiimiz-

de ona ol deriz, o da olur*
3*

ayetiyle ‘Büyükknenler i ayetlerinde yüz çevir

-

teceim
*34

ve ‘Sise ayetlerimi ulatracam*35
ayetlerini verebiliriz. Bü-

tün bu ifadeler karsnda, bu ilerin kendisinde gerçekletii ve onun

da bu iler için ‘zarf olabilecei var olan bir hakikat ararz. Hâlbuki

hem aklda hem duyuda böyle bir eyi bulamayz. Fakat vehimde bir
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zarf olarak zaman buluruz. Bu zarf vehimdeki zarfn mazrufudur ve

vehim sürekli onun hakknda hüküm verir. yice düünürsen, vehimle

veya aklla veya duyuyla örendiin yegâne eyin var olurken kendisine

dayandmz Hakkn Varl olduunu görürsün. Allah bu nispet ne-

deniyle bizim için kendisini ed-Dehr (Zaman) diye isimlendirdi ki za-

mann hüküm sahibi olduu zannedilmesin, çünkü O’ndan baka hü-

küm sahibi olan yoktur. Eya hükümleriyle birlikte O’nun varlnda

ortaya çkarlar ve O sürekli varlk demektir. Mümkünler O’nun latif

varlnn perdesi ardndan zuhur ederek görülür hale gelirler. Onlar,

Hakkn varln perdesinin ardndan gözüken varlklarmzdr. Fakat

O’nu göremeyiz. Nitekim göklerin perdesinin ardndan yldzlar görü-

rüz, fakat gökleri göremeyiz. Bununla birlikte bizimle yldzlar arasn-

da göklerin bulunduunu akl yoluyla biliriz. Onlar latiftir ve bu ne-

denle artlarnda bulunan eyleri gizlemez ve örtmezler. ‘Allah kullarna

kar latiftir .’
436

Allah’n latif olmasnn bir yönü içinde bulunduklar

her eyi onlara getirmi olmasdr. Kullarn gözleri ise ahit olduklar

eyleri görürler ve sahip olduklarn sebeplere izafe ederler/ Bu durum-

da Hak perdeliyken ortaya çkar. Hak perdelenen ve zuhur edendir!

Hak perde nedeniyle bâtn kalan, perde ve senin için zahir olandr.

Zuhur ederken perdelenen Allah münezzehtir!

Allah perdesüde zuhur etmitir. Göz O’ndan bakasn görmez-

ken O’nun üzerinden perdeler kalkmaz. O sürekli Rab iken biz yokluk

ve varlk halimizde sürekli kuluz. Benzerlerimiz ve hemcinslerimiz ara-

clyla olmadan, Allah bize her ne emrederse varlk ve yokluk halinde

emrini dinler ve kendisine itaat ederiz. Benzerlerimiz ve cinslerimizin,

yani peygamberlerin diliyle hitap ettiindeyse durum deiir: çimiz-

den perdenin ardndan O’nu görenler emri dinler ve itaat eder; benze-

rini gören ise duyar fakat hemcinsinin önüne geçmesine kar yaratl-

ndaki kskançlk duygusuyla itaat etmez. Böylece -vastal hitap nede-

niyle- itaatkâr ve günahkâr ortaya çkar. Böyle bir insan itaat emri

kendisine erki etmedii için hemcinsine kar asidir, yoksa Allah’a kar
deil! Bu nedenle insanlarn bir ksm ‘Allah dünyada kullarndan per-

delenmitir’ der. Çünkü O’nun bilgisinde kullarn yükümlü tutup

emir ve yasak verecei takdir edildii gibi belirli bir vakitlerde emrine
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itaat edilecei ve kar gelinecei de takdir edilmitir. O halde âlemde

emre uymann veya uymamann gerçeklemesi kaçnlmazdr. Allah

peygamberlerinin diliyle insanlara hitap etmi, zatn peygamberlerinin

suretiyle onlardan gizlemitir. Bu nedenle Allah ‘Peygambere itaat eden,

Allah’a itaat etmitir
*4 *7

ve ‘Onu komu edin ki Allah’n kelamn duysun
*38

buyurmutur. Peygamber Allah’n görünen sureti olmasayd, böyle bir

ifade olmazd. O halde emre itaatsizlik, ezeli kader ve kazann hük-

müyle ortaya çkm bir durumdur. Perde yokken Allah'n emrine kar

gelmek mümkün deildir. O halde Allah peygamberlerle gizlenmitir

ve bu durum sebepler vastasyla gizlenmenin ta kendisidir. Bu nedenle

knama sebepler yönelmitir. Binaenaleyh sebepler, Rahman’n siperle-

ri demektir. Gerçekte kimse Allah’a kar çkmamken O’ndan baka-

sna da kar çkmamtr. Perdeli insanlar sebepleri görürken arifler

sürekli Hakk müahede ederler. Bununla birlikte perde olduklar kim-

seler adna perdeleri de bilirler. Böylelikle onlara göre latif olan kesif

olmuken ariflere göre kesif olan latiflemitir:

Akil gözün görmediini bilirken

Göz fikrin reddettiini görür

Arif olanlar ise akl ve gözü bir araya getirir. Onlarn kendisiyle

anladklar kalpleri, kendüeriyte gördükleri gözleri, kendileriyle duy-

duklar kulaklar vardr.

Perdeli insanlar iki ksma ayrlr: Bir ksmnn kalbi vardr, kendi-

siyle anlamaz, gözü vardr onunla görmez. Bir ksmnn kalbi vardr,

onunla anlar, gözü vardr onunla görür. Bunlar, müminlerdir. Bu

müminler bilir ve müahede etmezler. Onlarn dndakiler, bilmez ve

müahede etmezler. Allah ehli, hem bilir hem müahede eder. Bu ne-

denle onlarla konutuunda duyarlar, itaat ederler ve zatlarn Allah’n

kendilerinde yarataca ilerin mahalli olarak müahede ederler; Allah

onlarda hakknda muhalefet veya emre uymak diye hüküm verdii ey-

leri yaratr. Böyle biri kendisinde meydana gelecek eyi kabul etmek

için hazrlanm vc itaatkârdr vc bu yönüyle kendisinde oluacak eyle-

ri kabule hazr olup ondan geri duramayacak bir kadn rahmi gibidir.

Bu konumdaki kul. Yaratcsnn daldr (çünkü rahim Rahman’dan bir
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daldr). Bu yönüyle Allah âlemde Rahman iken müminlere kar ra-

himdir. Öyleyse Rabbin zaman merbub iken merbubun zaman Rab-

dir. Çünkü onlardan her biri hakknda verilen hüküm, ancak ötekiyle

birlikte ortaya çkar. Öte yandan her birisi hakknda ‘O’nun/onun benze-

ri bir ey yoktur*
4**

denilebildigi için, onlardan birisi -aradaki nispet or-

tadan kalkt için- ötekinin zaman olmaz. Böyle bir durum -onlarn

hükmü nedeniyle deil- her birisinin varl itibaryla olabilir. Alem

için Hakka ve Hak için bal olan hükmü dikkate aldnda ise her bi-

risinin hükmünün öteki için zaman olmas geçerli olabilir. Bu durum-

da Hak ve âlem, iki göreliye benzer. Zeyd Ömer’in olu olduunda,

Zeyd’e baba denilirken Ömer Zeyd’in olu olur. Buna göre Zeyd’in

baba olma vakti Ömer’in oul olma vakti olduu kadar Ömer’in oul

olma vakti de Zeyd’in baba olma vaktidir. Bu durumda babann zama-

n oul iken olun zaman babadr. Ayn durum köle üe efendi ve mal

ile sahibinin veya güç yetiren iye yetirilenn (kadir-makdur), irade

eden ile edilen (mürid-murad), bilinen ile bilen (alim ve malum) için

geçerlidir. Bununla birlikte bilen ile bilinen bir ey olabilir, çünkü bi-

len kendini bilen olabilir. Bu durumda bilen, kendisi nedeniyle bilinen

ve kendini bilendir. Baka bir ifadeyle bilen ve bilinendir. rade edilen

ve eden ise öyle deildir. Çünkü irade edilen, var olmayan olmalyken

irade eden var olandr. Kadir ve makdur da böyledir. Makdur (güç ye-

drilen) her zaman yok olan olmaldr. Var olduunda ise veya kendisi

veya onun varln bilfiil ayakta tutan art nedeniyle yok olabilir. Bu-

nun dnda onu yok edebilecek kimse yoktur. Allah Teâlâ ‘Dilerse sizi

giderir
*40 buyurur ki, varlnz koruyan art kaldrr demektir. O art

kalkarsa Allah onu var etmeyecei için siz de yok olursunuz. Çünkü

Allah bütün mümkünleri var etme iradesine sahip olduu kadar müm-

künü yoklukla nitelenme halinde brakmas da mümkündür.

Söylediklerimle birlikte zamann mahiyetini anladnda, artk in-

sanlarn zaman hakknda dile getirdikleri sözlere dalabilirsin: Onlar

‘zaman gece, gündüz ve günlerdir’, ‘zaman feleklerin hareketlerinin kat

ettii mevhum süredir’, ‘zaman ‘ne zaman’ sorusuyla dile gelen bir ha-

disenin ötekine bitimesidir’ derler. Artk mahiyetini örendikten son-

ra bu ve benzeri sözleri söylemek sana zarar vermez. Çünkü bunlar



Yirmi Sekizinci Sifir 283

zaman nispeti hakknda belirli bir dorulua sahip yerleik tanmlardr.

Allah geceyi ve gündüzü birbirine girme, birbirini örtme, takdir etmi

olduu unsurlar âlemindeki hükümlerin ve hakikatlerin zuhuru ama-

cyla dürülme özelliinde yaratmtr. Biz, gece ve gündüzün oullar-

yz. Gündüzde meydana gelen her eyin annesi gündüz iken babas

gecedir. Çünkü o ikisi, meydana gelen eylerin sebebi saylr. Gecede

meydana gelen eylerin annesi geceyken babas gündüzdür. Çünkü o

ikisi kendilerinde doan üzerinde ebeveynlik hakkna sahiptir. Dolay-

syla dünya hayan, gece gündüz birbirlerini örttüü sürece devam

eder. Biz bizimle birlikte ayn gün ve gecede bizimle birlikte var olan-

larla tek anne ve babann oullaryz. Bir sonraki gecede ve günde var

olan benzerlerimiz ise kardelerimiz deillerdir, çünkü gece ve gündüz

yenilenmi, bizim annemiz ve babamz ortadan kalkmtr. Yeni gün ve

gece ise önceki gün ve gecenin benzerleri olsa bile bizzat kendileri de-

illerdir. Birbirlerine benzemi olsalar dahi bu benzerlik misil benzer-

liidir. Aliret olduunda gece cehennemlikler gün de cennetliklere ait

olacaktr. Cennet ve cehennemde yaratmann yenilenmesi nedeniyle

her ikisinde doum bulunsa bile, gün ve gece bir araya gelmez. Bu du-

rum, Havva’nn Adem’den ve Hz. sa’nn Meryem’den domasna

benzer. Ahiretteki doum böyledir ve Allah Hz. sa-Meryem ile Hz.

Havva-Âdcm ile bize ahiretteki yaratl için misal vermitir. O halde

ahirette varlklarn domas, gecenin gündüze veya gecenin gündüze

girmesiyle zaman bir ilikiyle gerçeklemez. Çünkü o ikisi, kendilerini

birletiren bir güne ait olan zamanda gerçekleir. Ahirette Allah gece

ile gündüzü birletiren günü cennete ve cehenneme taksim etmitir.

Böylece gecenin karanln atee, gününn cennete verir. O ikisi-

nin toplamndan ise ‘gün’ meydana gelir. Söz konusu olan ahiret gü-

nüdür, çünkü o gün iki diyar bir araya getirir.

Zaman, sene, ay, hafta ve günden oluur. Böylece zaman dört

ksma ayrlr, çünkü zamann varlk ilkesi olan tabiattaki mevsimler

dört tanedir. Tabiatn mertebesi nefsin alt ve filozoflarn tüm heyula

dedikleri hebanm üzerinde bulunur. Dördün bulunmasnn nedeni ila-

hi hükümlerin dört olmasdr. Bunlar, bilgi, hayat, kudret ve iradedir.

Bu dört hüküm sayesinde lah adma ilahlk (ulûhiyet) sabit olurken
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tabiatta da dördü durum tezahür eder. Sonra ilahi emir aa iner ve

en büyük zaman biriminde -ki sene demektir- dört ey ortaya çkar. Bu

itibarla sene dört mevsime ayrlr; ilkbahar, yaz, sonbahar, k! Senede

bu hükümleri ortaya çkartan, günein burçlara yerlemesidir. Burçlar

ise unsurlarn taksim ettii tabiat ayrtrr; unsurlar ate, hava, su ve

toprak kaynakl rükünlerdir. Unsurlar ise ate, hava, su ve toprak diye

bölünür. Buna paralel olarak canllardaki karmlar safra, kan, balgam

ve siyah diye taksim olunur. Sonra daha küçük zaman gelir. Seneden

sonra gelen küçük zaman ay ile büyük zaman içindeki haftadr. Aylar

burçlarn saysna göre on iki tanedir. Günler belli bir hesaba göre ve

görüle aylara taksim edilirken Araplarn günleri öyle deildir, çünkü

onlarn aylar ayn hareketiyle belirlenmitir. Baka bir ifadeyle onlann

takvimi, bizim taksimimizle deil, Allah’n taksimiyle belirlenmitir.

Sene günein burçlar kat etmesiyle ortaya çkt gibi Arap ay ayn

burçlar kat etmesiyle ortaya çkar. Allah tarafndan belirlenmi ilahi

ay, yirmi sekiz gün iken insanlarn görüüne vc hesaplamasna bal

gün gerçekleen hesaba göredir.

Sonra b dördün birisine göre uzayan zaman, seneye veya aya ya

veya haftaya veya güne bölünür, baka türlü takdir olmaz! ‘Gün’ der-

ken günein doumundan tekrar doumuna kadarki sürede ortaya ç-

kan günü kastediyorum. O gün kuatc telein dönüünün -k bütünü

devreder- bitimiyle meydana gelir ve gözle (görülecek) ekilde ortaya

çkar. Nitekim günein doumuyla dier doumu arasndaki vakte

‘gün’ demitik. Buradan felekleri ihata eden dönüün bizim gözümüz-

de sona erdii, kendinin ise bir snn olmad örenilir. Kuatc felek-

te bitimle nitelenmeyen tek bir dönü vardr. Biz onda balangç, son,

yenilenme ve tekrar var sayarz, yoksa onlar bu hükümlerle söz konusu

felekte yer almazlar.

Günler pek çoktur, fakat hepsi tarafmzdan bilinip gece ve gün-

düzü kendinde toplayan bu küçük güne göre hesaplanr ve taksim edi-

lir. Günler, o küçük günle veya ayla ve seneyle hesaplanr. Bir ayette

‘Rabhin katnda hir gün’ bildiimiz küçük günle ‘saylan bin senedir’

denilir. Baka bir ayette ‘miktar elli bin sene olan gün’ denilir. Dec-

cal’n günleri, bir sene kadar olan bir gün iken, bir günü bir ay, bir ay
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bir hafta kadardr. Dier günler bizim bilinen günlerimiz kadardr. O
halde kendisiyle büyük günleri saydmz günler, güne günüdür. Ay

günüyse günein günlerinden yirmi sekiz gündür. Bütün üzerinde hü-

küm sahibi olan bu gün vastasyla bütün yldzlarn günlerini sayarz.

Çünkü kuatc felein dönüünün bitimi gerçekletiinde, o günler

meydana gelir. Her yldzn günü uzak felei -ki kendisinde yldzn

bulunmad Atlas feleidir- kat etmesi ölçüsüne göre hesaplanr. Onu

kat edenlerin en büyüü, sabit yldzlar feleidir. ‘Sabit’ denilmesinin

nedeni, ömürlerin ksal nedeniyle onu dolduran varlklarn hareket-

lerinin idrak edilemeyiidir. Çünkü her yldz, uzak felekteki bir dere-

ceyi yüz senede geçer ve nihayete ular. ki senenin bir araya gelmesiy-

le meydana gelen felei kat eden söz konusu yldzn günüdür. Buna

göre yüz altm derece vardr ve her derece yüz senedir. Geçmi tarih-

lerde bize Msr piramitlerinin ‘nesir aslan buramdayken yaplm ol-

duu’ aktarlmtr. Bize göre o gün olak burcundadr. Bu hesapla

hareket edersen, piramitlerin yapl tarihini örenmi olursun.

Ne yapan bilinir ne durumlar

Yine de yapanlar hakknda insanlarn kesin kanaati var

Bir rüyaya benzer ekilde, Allah Teâlâ bana Kabe’yi tavaf ederken

bir hadise göstermitir. Kabe’yi yüzlerini tanmadm bir grup insanla
j

birlikte tavaf ediyordum. Bize iki msra okudular, biri aklmda dierini

unuttum. Aklmdaki msra öyleydi:

Biz de sizin gibi senelerce tavaj ettik

Kabe'yi hep birlikte tavaf ediyoruz

Dier msra unuttum. Bu hale ardm. çlerinden birisi bana

bilmediim bir isim söyledi ve öyle dedi: ‘Ben senin atalarndanm.’

Ben de ona ‘Ne zaman öldün’ diye sordum. öyle cevap verdi: ‘Krk
\

Âk

bin küsur sene oldu.’ Ben de ‘Adem’in bile bu kadar ömrü yoktur’ dc- l

yince, öyle dedi: ‘Hangi Âdem’den söz ediyorsun: sana en yakn

Âdem’den mi, baka bir Âdem’den mi?’ Bu söz üzerine Hz. Peygam-

berim ‘Allah yüz bin Âdem yaratmüri hadisini hatrladm ve öyle

dedim: ‘Beni kendisine nispet eden bu atam o Âdemlerden olmaldr.’
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Bu konuda da tarih bilinmese bile, hiç kukusuz âlem hadistir. Âdem
hadistir, çünkü onun kdem mertebesine sahip olmas mümkün deil-

dir; kadimlik, balangcnn olmamas demektir. Âlem ise Allah katn-

dan meydana getirilmitir. Allah onu yokluktan var etmi ve varln
tercih etmitir, çünkü ‘imkân’ hali âlem için zati niteliktir ve bu neden-

le sürekli ‘tercih’ gerekir, Hükümlerin ortaya çkma mahalli olan haki-

katlere ilave olan her eyin sureti nispet ve izafetlerdir. Onlarn renk,

sfat, özellik gibi dta varlklar yoktur. Her nispetin izafenin, olgu-

nun, rengin, niteliin kendine özgü bir ismi ve isimleri vardr.

Bütün bu söylediklerimizde meselenin hakikati budur. Artk ne is-

tersen onu söyle!

ÜÇ YÜZ DOKSANBRNC BÖLÜM
Adamlarn Ayaklarnm Üzerinde Sabit Kalamad

Kaygan Yol Münazelesinin Bilinmesi

Hakk isimlerinde Hak olarak gördüm

Kendimden bakas deildi

Sadece benim hükmüm deil bu

Gören herkesin hükmü ayn

Aksini iddia eden herkes bilsin ki:

Gören O’dur, biz aynalar

Allah öyle der: ‘Onlar siz öldürmediniz, Jakat Allah onlar öldür-

dü

d

441 Baka bir ayette ‘Onlar nerede bulursanz, öldürün
5442

buyurur.

Öyleyse Allah yükümlülük bildiren bu hitabnda emredici (âmir), em-

rin kendisi ve emredilen (memur) olarak lezahü eder. Erc balanma

gerçekletiinde, var olanlardan bilfiil öldürme gerçeklemi demektir.

Bu kez Allah ‘Onlar öldüren siz deilsiniz, ben öldürdüm’ der ve de-
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vam eder: ‘Benim karmda siz, elinizdeki klç veya öldürme aleti me-

sabesindesiniz.
5 Maktulün ölümü araçla gerçeklemi, hâlbuki aletin

öldürdüü söylenmemi, onunla vurann ise öldüren olduu söylen-

mitir. Allah Teâlâ diyor ki, bize nispetle aleti kullanan kii, kendi elin-

deki klç mesabesindedir. Dolaysyla yükümlünün öldüren olduu

söylenemez. Aksine yükümlü veya klç vastasyla öldüren, Allah iken

(‘onlar öldürün’ ayetindeki emirle) yükümlü olan insan, klçla vuran

el mesabesindedir. Bu durum, musafaha yapan iki ahsn durumundaki

gibi, biat ederken hacer-i esved’in selamlanan ve öpülen Allah’n elinin

misali olmasna benzer.

Bu münazele’nin ortaya konulmasndaki maksat, hükümleri gerek-

tiren ilerin bilinmesini salamaktr: Acaba onlar gerçek bir varla

sahip midir, yoksa hükümlerin talep ettii nispederden ibaret midirler?

Böyle olduklarnda onlar, hükümlerle birlikte bilinirler ve geride söz

konusu hükümlerin kendisinde ortaya çkt mahallin örenilmesi ka-

lr: Acaba o mahallin mahiyeti nedir? Acaba mahal mümkün ve nispet-

ler ise tercih edene mi aittir? Bu duruma misal olarak ‘Onlar siz öldür-

mediniz
.
fakat Allah öldürdü

*43
ayetiyle birlikte ‘Allah sizi ve amellerinizi

yaratt
*44

ayetini verebiliriz. Acaba mahal ve yer Hakkn varl, hü-

kümler ise mümkünlerin Hakkn varlndaki etkileri -ki bu kendisinde

ortaya çkan suretler demek olur- midir? Böyle ise her suret baka bir

sureti görür ve onlar mümkünlerin Hakkn varlndaki eserleridir.

Mesela Zeyd Hakkn varlnda Halid’in suretini görürken Halid Hak-

kn varlnda Zeyd’in suretini görür. Suretin üzerinde görüldüü her

varlk/durum tpk suret gibi (Hakkn varlnda görülmü) kabul edi-

lir.

Her iki yorumdan birini benimseyen Allah ehlinden bir grup var-

dr. Öte yandan iki görüten hangisi olursa olsun, her görü sahibinin

bir görü üzere sabit kalmas da mümkün deildir. Bunun yerine bir

hükmü bir ey adna kabul edip ötekinden olumsuzlad gerekçenin

aynsyla ilkinden reddeder ve dieri için kabul eder. Hangi durumla

balarsa balasn, her iki görüle de hüküm kendisine aittir. Misal ola-

rak ‘Attnda sen atmadn
3445

ayetini verebiliriz. Allah ayette önce olum-

suzlam (atmadn), sonra atma fiilini kendisinden olumsuzlad kim-
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se adna ‘atmak’ fiilini olumlam (attnda), sonra olumlamakta sabit

kalmam, olumsuzlamann ardndan olumlamay (ispat) geldii gibi

bu kez olumlamann ardndan (peygamberden fiili) olumsuzlayarak
1
Fakat Allah atmtr ’446

demitir. Allah bir kimse için bir fiili ne kadar

hzla olumsuzlam ve olumlanmtr! te bu nedenle dile getirdiimiz

bu münazele, yolu boyunca bir yerde sabit kalmayan suyun akna
benzetilerek, ‘akkan’ diye nitelendirilmitir. Su geçtii yerde sadece

dedii ölçüde iz brakr. Bu makam sahiplerinin ayaklar belirli bir ey
üzerinde sabit deildir, çünkü bu makam bunu gerektirir. ‘O her gün

bir itedir
’447

ayeti buna iaret eder. Ayette geçen ‘gün’ ölçüsü, ‘zaman-

ferd’, yani andr. Allah
‘Duymadklar halde duyduk diyenler gibi olma-

yn’448
buyurur. Hâlbuki onlar duyuyordu. Buradaki knamaya dikkatle

bakmalsn! Bu knama, Hakkn onun duyma ve görme gücü haline

geldii kimselerde hamdin zirvesine benzetilmitir. Bir insann duyma

(gücü) Hak olursa, o kii zorunlu olarak duymu demektir ve ancak

rabbiyle duyandr. Bu kii, kendi nefsiyle olmakszn, (Rabbiyle) du-

yandr. Buna mukabil, onun Rabbi’nin hüviyetinin mahalli olmas

mümkün olmadna göre Hakk’n varl onun kendisi olmutur. Hü-

küm ise mümküne aittir, çünkü bu hüküm onun eseridir. ‘Allah onlar-

• da hayr bulunduunu bilseydi, kendilerine iittirirdi .*449 Varlk iyilik ve

hayr demektir ve onlar da varlkla nitelenirdi. Kendilerini var ettiin-

de, onlara duyurmu olsayd, kendi zadarna döner ve duymam ol-

duklarn anlarlard. Bu durum ‘yüz çevirme’ diye ifade edilir. Çünkü

duyan Hak’tr. Hakk’n karsnda onlar ise kendisiyle sesleri ve sözleri

duyduumuz kulak aracmz gibidir. Öyleyse hitap eden ve edilen, ko-

nuan ve duyan Hak’tr.
‘
Ey iman edenlerf

450
-sözümüzü tasdik edenler

demektir- ‘Sizi çardklarnda Allah’a ve peygambere karlk veriniz .’
451

Allah önce iki kiiyi (Allah ve peygamberi) zikrettikten sonra, davetçiyi

birlemitir (zamirde). Buradan iin tek olduunu anlarz. Biz beden

kulamzla peygamberi duyduumuz gibi Hakk’n sözünü de manevi

olan Hakk’n kulayla duyduk. Öyleyse Allah ve peygamber, konua-

na ait iki isimdir. Çünkü konuma, buyurduu gibi, Allah’a aittir. Gö-

rülen konuan ise peygamberin dilidir.
‘
Peygambere itaat eden, Allah'a

itaat etmitir .’
452
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Benim hakikatim O’ndan baka deil

Bakasn açklamadm

Kim varln gözüyle görürse

Ancak Hakk görmü demektir
.

Öyleyse biz görmede biriz:

O beni görür, ben de O’nu

Bu bölümün ana ksmlarn yeterli bir ekilde özetledik. ‘Allah

hakk söyler ve doru yola ulatrr.'

ÜÇ YÜZ DOKSANKNC BÖLÜM
'Kim merhamet ederse, biz de ona merhamet ederiz;

kim merhamet etmezse, ona merhamet eder sonra ga-

zap ederiz ve unuturuz' Münazelesinin Bilinmesi

Kim Hakk isterse Hak onu talep eder

Mülkün ve melekûtun varlnda

Hakkn kelimeleri baka bir ey deil

Alemde gözüken sebattan gayri

‘Deildir’ ifadesindeki eyin kayna

‘Biz' makamndadr, onun hakknda sustuk

Keremiyle ona nail olduk biz

O Rahmût diye çarlan

Burhann izhar ettii

Ceberût berzahnda kaim olan
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Varlklarn zahiri O’nun bâtn

O’nun korkutmas tevikin ayndr

Bütün varlklarn nihayette erecei yer

Af ve rahmet makam olacaktr

Allah kuatc kelamn açlnda öyle buyurur: ‘Rahman ve rahim

Allah’n adyla! Hamd âlemlerin rabbine aittir, Rahman ve Rahimdir.’
4**

Bu özel ismini de niteliini
‘Kzlan veya dalalete urayanlardan deil

’454

diyerek pekitirmitir. Sahih bir rivayette ‘Rahim Rahman’dan bir dal-

dr, on kavuturan Allah kavuturur, keseni Allah keser (sla-i rahm

yapanla Allah sla-i rahm yapar, terk edeni Allah terk eder)’ der. Baka
bir hadiste öyle der: ‘Merhametlilere Allah merhamet eder. Yerdekilc-

re merhamet edin ki, göktekiler dc size merhamet etsin.’ efaat hadi-

sinde ise öyle der: ‘Allah kyamette öyle diyecektir: ‘Melekler efaat

etti, nebiler ve müminler efaat etti, geride merhametlilerin en mer-

hametlisi kalmtr.’

Bilmelisin ki, Allah âlemin yapsn dört esasa dayandrmtr;

‘âlem’ derken, cenneti ve cehennemi dolduracak insan ve cinleri kaste-

diyorum. Bu nedenle Allah âlemin içerdii her eyin üzerinde hüküm
sahibi olan Ümmü’l-kitap’ta (Fatiha suresi) dört rahmet belirlemitir

ve her bireyin bu rahmederden bir pay vardr. Fatiha suresindeki bi-

rinci ayet -ki besmeledir- iki rahmettir. Bunlar, Rahman ve Rahimdir.

Üçüncü ayet de iki rahmeti içerir: Rahman ve Rahim. Öyleyse Allah,

genel rahmetiyle Rahman iken -ki bu rahmet ihsan ve itminan rahmeti

demektir-, özel rahmetiyle Rahim’dir. Bu rahmet ‘Onu takva sahiplerine

yazacam ’455
ayetinde belirtilen özel rahmettir. Baka ayederde de bu

rahmet zikredilir: Mesela ‘

Rabbiniz kendine rahmeti yazmtr5456
ayetin-

de bu rahmet zikredilir. hsan ralmeti, bir amel vastasyla hak edi

olmakszn ulalan rahmet demektir. Allah bu rahmetiyle salih amele

muvaffak kld kimseleri rahmet eder; salih amel ise zorunlu rahmeti

meydana getirir. Bu rahmede günahkârlar ve cehennemliklerden azap

kalkar. Bununla birlikte onlarn yerletii yer ve evleri yine cehennem-

dir.
‘

Allah’n rahmetiyle onlara yumuak davrandn ’457
ayetinde zikredilen

rahmet bu rahmettir.
‘

Nimei verdiklerinin yoluna
’458

ayetinin anlam da



Yirmi Sekizinci Sifr 2ÇI

budur ki, kendisiyle onlara nimet verdii yol demektir. hsan rahmeti

onlara yükümlülük diyarnda baar ve hidayet kazandrr. Onlar da

kendilerine hidayet edildii ve hayrete dümedikleri için dalalete sap-

mazlar, gazaba maruz kalmazlar.

Allah’n gazap ettii kimse ise öyle der: Bize de bir hak edi ol-

makszn kendiliinden u insanlara ihsan ettiin rahmetinle lütuf gös-

ter! Sen onlar hidayet edip ihsanda bulunduunda onlar ‘gazaba u-

ramayan’ olmakla niteledin ve bu hidayet hayret demek olan dalaleti

onlardan izale etmitir. Peki hak ettiimiz Allah’n gazabn bizden

neyle kalkar?’ Bunun üzerine Allah onlara ihsan rahmetiyle rahmet

eder. Bu rahmet ikinci ayette gecen Rahman ismiyle ifade edilir. Böy-

lece Allah onlardan azab kaldrr, bulunduklar durumda Rahim is-

miyle onlara nimet ihsan edilir.

Fatiha suresinde gazap ayeti bulunmaz. O surenin bütün ayetleri

rahmettir ve rahmet kitapta yer alan bütün ayetlere egemendir, çünkü

esas odur. Bu nedenle Allah’n rahmeti gazabn geçmitir. Nasl böyle

olmasn ki? Allah ile âlem arasndaki balar Rahman isminden meyda-

na gelir. Bu nedenle Allah rahmi onun bir parças ve dal saym, böy-

lece rahim O’na nispet edilmitir. Öyleyse âlemde herhangi bir eye

yönelik rahmeti olan herkesin bu isme dayanmas gerekir. Fakat yara-

tlmn rahmeti, Kadim’in rahmeti gibi kuatc olamaz, çünkü Hak-

kn bilgisi, tüm bilinenleri kuatrken Hakkn bilgisini ancak O’nun

diledii kullan ve diledii kadar kuatabilir. Binaenaleyh Allah bilgisi

ölçüsünde yaratklarna merhamet ettii gibi yaratklar da kendi bilgi-

leri ölçüünce merhamet edebilirler. Bir kimse öfkelenir ve neticesinde

intikamn alrsa, intikam sayesinde kendine merhamet etmi olur;

çünkü intikam, kiinin içinde hissetmi olduu öfke acs için bir ifa-

dr. Öte yandan insann kendine verdii sadaka, en faziletli sadakadr.

nsan kendine merhamet edip öfkesi kalktnda ardndan kendine

merhamet gelir. Bu merhamet, birini cezalandrdnda insann duy-

mu olduu pimanlktr. Bu pimanlkla da öyle der: ‘Allah dilemi

olsayd, onu balamak daha güzel olurdu.’ Bunu söylemesi kaçnl-

mazdr. Baka bir ifadeyle ya dünyada veya ahirette nefsi için intikam

alrken bunu söyleyecektir. (Allah’n insana pimanl vermesinin ne-
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deni), ilahi cezalarn uygulanmasnn bu kabilden olduunun zanne-

dilmesinin önüne geçme amac tar. lahi cezalar uygulamak Allah’n

katndan gelen bir yasadr ve insann bu ie bir katks yoktur. Öyleyse

insan bir fiille sla-i rahm yapm ve (Hakka ait) rahmetin ona ulamas

da kaçnlmazdr. Binaenaleyh bütün yaratlmlarn Allah’n rahmetine

ulamas kaçnlmazdr (çünkü herkes merhamet sahibidir); bir ksm
hemen bir ksm daha sonra rahmete ular. Çünkü herkes sla-i rahm

yapar (kendi rahmetine ular) ve Allah da o yönden kiiye (rahmetiy-

le) kavuur. Rahmi kesen (sla-i rahm yapmayan) ise, onun bir ksmn
kesmi ve koparm demektir. Kesmenin genel olmas mümkün deil-

dir, çünkü bir eyi kesmek, baka bir rahmi (rahmeti) kavuturmak

demektir. Öyleyse rahmin kesilmesinde baka bir (rahme) kavuma ve

sla vardr; hâlbuki sla-i rahimde kesme yoktur. Kavuturulan

(mevsûl) rahimler efaat eder ve efaatleri makbuldür.

nsan kesilen rahmet üzerinde -ilahi bildirmeyle- bir terazi koyma-

ldr ki bu gereklidir. Çünkü kesilen rahim (rahmet) O’nun rahmi ola-

rak kesilmitir. Rahmin kendisinden kesildii kimse sla-i rahm isteyin-

ce, Hak ona öyle der: Ben senin için cezalandrdm gibi sen de inti-

kamn al! Böylcce Allah o kiiye (sla-i rahmi kesenden) rahmetini

kestiini bildirir. Sonra Allah el-Afuvv isminden hitap ederek (sla-i)

rahmi keseni balamasn isteyerek öyle der: ‘Sen rahmi kesen kiiyi

bala ki, ben de seni balaym!’ O da mudaka ‘baladm’ der,

çünkü oras korkandan balamas istenilen yerdir. O da balar, bu-

na mukabil Allah da onu balar ve bu aff karlnda Allah’n rah-

meti kendisine ular. Bu kez baka bir rahmi kavuturur (sla-i rahm

eder) ve o rahim kendisine efaatçi olur. te ‘Melekler, nebiler, mü-

minler efaat etti, geride en merhamedini efaat etmesi kalmtr’ ifa-

desinin anlam budur. Böylece Allah’tan kullar hakknda söylediimiz

efaat ile rahmeti gerektiren durumlar meydana gelir. Çünkü Allah’n

rahmeti gazabn geçmitir ve rahmet gazabn önündedir (imam). Al-

lah’n gazab kullardan intikam almaya balar ve en son snrna ular.

Oraya ulanca, rahmetin kendisini geçdini görür. Böylece gazaba

maruz kalm kullar gazaptan kurtulur ve hepsine rahmet yaylr. Artk

hüküm, rahmete ait olur.
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Gazabn ortaya çkard süre, Besmeledeki Rahman ve Rahim

ifadesiyle ‘Hamd âlemlerin Rabbine aittir*
59

ayetinin ardndan gelen

‘Rahman ve Rahm’dir’ arasndaki mesafe kadardr. Öyleyse gazabn

süresi, ‘Hamd âlemlerin Rabbine aittir’ ifadesidir. Onun ba Rahman

ve Rahim iken sonu da Rahman ve Rahim’dir. ‘Hamd âlemlerin rab-

binedir’ ifadesi gazabn süresi olmutur, çünkü bu sürede mutluluk ve

zarar ortaya çkar. Bu nedenle burada hamd zikredilmitir ki övgü (se-

na) demektir. Övgü anlamndaki hamd, Allah'n zarar veya sevinç

vermesiyle snrlanmamtr. Çünkü hamd sevinç ve sknt durumlarn

kuatr. Hz. Peygamber sevinçli hallerinde ‘Nimet veren ve ihsan eden

Allah’a hamd olsun’ der, sknt halinde ise ‘Her durumda Allah’a

hamdolsun’ derdi. Öyleyse Allah’a hamd sknt ve sevinç vaktinde zik-

redilerek gazabn süresi olmutur. Ahiret hayatnda herkes, Allah’a

hamd eder, O’nun rahmetini umut eder, azabmdan ve azabn süreklili-

inden korkar. Bu nedenle Allah, *.Âlemlerin rabbi Allah’a hamdolsun*
60

ayetinden sonra
‘Rahman ve Rahim’dir*

61
ayetini getirmitir. Binaena-

leyh âlem, üzerinde bulunduu knanan ve övülen durumlarla birlikte,

bu rahmet ile Besmeledeki rahmetin arasnda durur. Bu durum, 'Güç-

lükle birlikte kolaylk vardr, sonra güçlükle birlikte kolaylk vardr’
462

aye-

tine benzer. air bu konuda u beyitleri söylemitir:

Hayat seni daraltt vakit

nirah suresi üzerinde iyi düün:

Güçlük iki kolaylk arasndadr

Bunu düünürsen mutlaka rahatlarsn

Allah ayette kolayl belirsiz getirmi, belirlilik bildiren harfleri

(Elif ve lam) ise güçlüün bana getirmitir. Bunun anlam, ayette

zikredilen ikinci güçlüün birincinin ayn olmasdr. Hâlbuki ayn du-

rum kolaylk için söz konusu deildir. Kolaylk ile güçlük arasndaki

bu temyiz, ralmetine olan hrslarn ve umutlarn artrmak ve peki-

tirmek üzere Allah’n kullarna dönük srl bir uyarsdr, çünkü O
merhamet edenlerin en merhametlisidir. Allah kullarna rahmetini art-

trmam olsayd, hiç kukusuz, merhamet edenlerin en merhametlisi

olamazd. Hâlbuki Allah, hiç kukusuz ki, merhametlilerin en merha-
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metlisidir. Yemin olsun ki Allah’n rahmetinin bütün yönlerini kuatt-

bir kimse, hüsrana uramaz. Bunu bilmelisin!

Hakikatler sabit olduktan sonra cahil ne derse desin! Baz insanlar

bu konuda bizimle tartmtr. Allah’n rahmeti bu kadar kapsaml

olmasayd, (Allah’n rahmetinin snrl olduunu söyleyen) böyle in-

sanlara Allah’n rahmeti ulamazd. Allah’tan bizi cahillere katmamas-

n diliyoruz. Çünkü bilgisizlikten daha kötü bir sfat ve özellik yoktur.

Çünkü bilgisizlik bütün kötülüklerin anahtardr. Bu nedenle Hz. Pey;-

gaubcr’c ‘Sakn cahillerden sakn olmayasn’
4*3

diye emretmitir. Allah

gençlii ve delikanllnn gücü nedeniyle Hz. Peygamber’e böyle hi-

tap ederek yasaklamay pekitirerek söylemitir. Buna karlk Allah

gençlik gücüne sahip olmayan ve yalanp artk sayg gören bir insan

haline gelen Hz. Nuh’a öyle demitir: ‘Sana cahillerden olmamam tav-

siye ederim.*
04

Allah ona kendine öüt verirken yumuak söz söylemi-

tir. Çünkü genç ve yalyla konuma arasnda fark bulunmaldr. Nite-

kim hallerimize göre konuma arasnda da bir fark vardr. Hallerimize

göre Allah’ överken farkl kelimeler kullanrz. Mesela sevinç annda

‘Nimet veren ve ihsan eden Allah’a hamd olsun’ deriz. Sknt annda

‘Her durumda Allah’a hamd olsun’ deriz. Bunun nedeni, hamde sevk

eden sebeplerin farklldr ve bunu bize bizzat Hz. Peygamber dav-

ranyla öretmitir. Allah’n kullarna, hatta bütün yaratklara kar
merhametli olanlar, kendisine kavutuklarnda Allah’n rahmeti süratle

onlara ular. Onlar, kendilerinde bulduklar yaratlmlara kar efkat

duygusuyla yaratklara merhamet ederken Allah da onlara merhamet

eder. Çünkü bu rahmet, onlarm kendilerine dönen amelleridir. Nite-

kim bir rivayette böyle denilir. Baka bir ifadeyle Allah, kendi merha-

metleriyle onlara merhamet etmitir:

Ne muhalif ol ne kavga çkar

Sadk ol fakat nifak çkarma

Öyleyse her kim Allah’n yaratklarna merhamet ederse, gerçekte

kendine merhamet etmi demektir. Bunun yan sra, yaratklara mer-

hamet etmeleri nedeniyle Allah’n kendilerine dönük rahmetine -ki bu

onlarm amelleriydi- ilave O’nun baka bir rahmeti daha vardr. Bunu
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öyle açklayabiliriz: çimizden birisinin Allah’n bir yaratna mer-

hamet ettiini farz edelim. Bu rahmet ya merhamet edilen kimsenin

çektii acy ortadan kaldrr veya acy kaldrmakla birlikte ona ilave

bir iyilik verir. Mesela azap görmeyi hak eden birini hapisten çkartan

birini düünelim. Böyle biri ya arac olarak veya -cezalandran kendi-

siyse- azabn o insana ulamasn engeller. kinci olarak, cezalandrma-

nn ardndan onu bir göreve getirmek veya mal veya hediye vermek

veya kendine yaklatrmak gibi bir iyilik yapar. te bu ikinci iyilik, il-

kinden baka bir durumdur. Kul merhamet ederek kendisi gibi bir

canldan bir azab kaldrr ve buna baka bir iyilik ekleyip Allah da kula

-amelinin karl olan- rahmeti verdiinde, buna bir ekleme yapar.

Nitekim kul da -söylediimiz üzere- merhametine bir ekleme yapmt.

Bazen Allah kulun durumuna bakmakszn kendiliinden ekleme yapa-

bilir. Bu nedenle Hz. Peygamber ‘Merhamet edenlere Rahman mer-

hamet eder’ demi, hâlbuki ‘Rahim merhamet eder
5 dememitir. Çün-

kü Allah dünya ve ahiretin Rahman iken Rahim ise rahmeti sadece

ahirete tahsis eder.

‘Yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin’

hadisine gelirsek, siz sknt ve suçlu insanlan görür ve onlar affeder-

ken Allah’n emriyle onlara merhamet edersiniz. Bu merhameti onlarn

halleri talep etmitir. Herkes kendi haline göre merhamet eder: Gökte

ise melekler vardr. Onlar balanmamz dileyerek bize merhamet

ederler. Bu durum ‘
Melekler yerde olanlar için balanma dilerler

*05

ayetinde belirtilir. Sonra
‘
Dikkat edin! Allah balayan ve merhamet

edendir
*66 buyurmutur.

Bu Münazeledeki 'Biz onu unuttuk' fadesinin Tefsiri

Bu bölümde zikredilen ‘bu münazelede onu unuttuk’ sözüne gelir-

sek, bu unutma insann Allah’ eyada unutmu olmasnn tanmdr.

Allah’n kendisini unutmasyla insana ancak kendi unutmas dönmü-

tür. Allah onu kendisine izafe ederek öyle der: ‘Allah’ unuttular, Allah

da onlar unuttu .’
467

Yani onlar Allah’n hakkn terk etmi, Allah ise

iledikleri suçlar nedeniyle hak ettikleri hakk (cezay) ‘terk etmi’, on-

lar cezalandrmam, onlara azap etmemitir. Allah’n unutmasnn
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böyle yorumlanmas gerekir! Allah onlara mafiret ve merhamet et-

mitir. Bu yorum, ekilci âlimlerin anladndan farkldr ve bu yorum

-tefsir deil- iar yorumudur. Burada unutan insan, Allah’n yerine

getirmesini emrettii hakk unutarak, hiç kukusuz gerçekte Allah’

unutmutur. Çünkü ii ona emreden Allah’tr. Unutarak Allah’m hak-

kn terk etmi, Allah ise keremini izhar ederek kendi hakkn (cezalan-

drma) terk etmitir. Böyle birinin hakk ancak ameliyle hak ettii ce-

zadr. Allah ‘unuttu’ diyerek cezay terk etmitir.

Allah bize ‘Allah’ unutup Allah’n da kendilerini unuttuu kimseler-

den olmayn*68
diyerek kendisini unutmay yasaklamtr. Bu ifade Al-

lah’n bize bir tavsiyesidir. Allah bize söz konusu insanlar gibi Allah’

unutmay yasaklamtr. Biz de Allah’n hakkn salih bir niyet ve

O’nun karsndaki huzur haliyle eyada yerine getiririz. Buna mukabil

Allah ‘hak edi’ yoluyla karlmz verir. Biz o hakk Allah'n yap-

mamz bize nasip ettii amellerle kazandk. Allah’ unutanlar hakknda

ise Allah, hak ettikleri azab unutur. Hâlbuki onlar, O’nun hakkn terk

etmilerdi. Allah onlara ihsanda bulunduunda, kendiliinden ihsanda

bulunmu olurken hakkn yerine getirenlere yönelik ihsan bir lütuf ve

minnet ihsan deildir. Bunun yannda amellerinin talep ettii karla
ilave yapmas O’nun ihsan ve lütfudur. Nitekim onlar, ilahi rahmeti

hak etmelerini salayan amellere de (herhangi bir sebebe bal olma-

yan) ihsan yoluyla ulamlard, bunu bilmelisin!

Allah ayeti tamamlarken öyle buyurur: ‘Allah’ unuttular, Allah da

onlar unuttu .?

46V
Hâlbuki onlarn fask olduklarn söylememi, ‘

müna-

fklar /asklardr
*70 demi, zikredilenlere dönen bir zamirin bulunma-

}d baka bir söze balamtr. Her münafk fasknr; çünkü münafik

kendisine ait her kapdan çkabilir. Bu balamda müminlere bulunduk-

lar hale göre gözükürken kâfirlerin yanndayken onlarn haline göre

görünür. Bu kitapta münafklarn mertebesi ilgili bölümde ele alnm-
t. Sen de dikkatini çektiim hususun farkna var ve amel sahiplerinden

ol! Amel sahipleri,
‘
Allah’a verdikleri sözü yerine getirenlerdir

’471
ve

‘Amel sahiplerinin ücreti ne güzeldir.*
72

Allah’n affndan emin olma,

yoksa O’nu unutanlardan olursun! Bunun yerine sana dünya hayatnda
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daha fazla amel nasip etmesi için ihsann ve lütfunu arzula ki, Allah da

kendi katndaki makam ve saygnlm artrsn!

Allah bize nehiy sigasyla öyle der: Allah' unutanlar gibi olmayn.

Allah da onlara kendilerini unutturmutur. Onlar /asklardr.*
473

Zamir,

onlara döner. Bu ise hakikatini nifakn deerinden söz ederken belirt-

tiimiz iin baka bir tarzdr. Bahsettiimiz nifak (iki yüzlülük), bu

kitapta ele alnm menzillerde zikredilen ‘övülen nifaktr.’ Unutulmu

olabileceine varsayarak, konuyla ilgili bir ksmn burada aktaralm:

Allah peygamberinin diliyle öyle der: ‘Kendini bilen rabbini bi-

lir.’ Allah bizi delil yaptna göre, bizim kendimizi tanmak üzere nef-

simiz üzerinde düünmemiz, rabbimizi tanma amac tamaldr. Allah

hakkndaki marifeti ve bilgiyi unuttuumuzda, hiç kukusuz, kendimi-

zi de unuturuz. Bu, söz konusu marifete doru giderken üzerinde yü-

rümemiz gereken ilk kapdr. Ondan dier kapya geçeriz. O ise kendi-

sinden nefsimizi bilmemeye (cehl) çktmz kapdr. Allah bizi ilahi

surete göre yaratmtr. Bu nedenle Allah’ unutmu olmamz, Allah’n

bize kendimizi de unutturmas demek olmutur. Bu nedenle Allah’

unutmak bize yasaklanmtr. Çünkü kendini unutan kii, zorunlu ola-

rak, Allah’n kendi üzerindeki haklarn ve nefsin haklarn unutmu

demektir. Böylece kendilerini unutanlar, Allah’ terk etmi olurlar.

Çünkü onlar, Allah’n kendiliinde bulunduu durumu müahede et-

mediklerini biliyorlard. Onlar, Allah’tan ancak kendi hakikat ve halle-

rini müahede edebilirler. Allah bu nitelik sahibi baz kullarnda bu

durumu bilince, onlara kendilerini unutturmu, onlar da müahede

esnasnda gördükleri eyin hallerinin ta kendisi olduunu bilememi-

ler, bu nedenle bu müahede esnasnda öyle demilerdir: ‘Allah bana

dedi ki, ben de O’na dedim ki...’ Bu makam nerede, ‘Biz Hak’tan an-

cak bulunduumuz durumu müahede ederiz’ diyenin makam nerede!

Onlarn böyle bir sözü söylemi olmann nedeni, Allah’n kendilerini

onlara unutturmu, bunun neticesinde de onlarn kendilerini unutmu

olmalardr. ‘

Onlar fask bir topluluktur*
474

Yani onlar, kesin bir ekilde

örenmi olduklar üzere, Allah’ kimsenin kendi hal ve durumu yönü-

nün dnda, göremeyecei bilgisinin ‘dna çkmlardr.’
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Allah kendisini ‘merhamet edenlerin en hayrls’ olarak nitelemi-

tir. Bilindii üzere, bir varlk bakasna ancak Rahman’n kendisinde

yaratt merhamet vastasyla merhamet edebilir. Öyleyse yaratlmla-

rn birbirlerine olan rahmet ve merhameti, insanlarn deil, yaratlm

suretinde tezahür etmi olan Allah’n rahmetidir. Kutsi hadiste ‘Allah

kendine hamd edeni duymutur 3

der. Bu hamd, kulunun diliyle Al-

lah'n sözüdür. Öte yandan Hz. Musa'nn iitmi olduu Allah'n sözü

ise kulun diliyle söylenmi sözden daha üstündür. Böylece Allah’n ke-

lam olduu bilinen sözün kendisinde zuhur ettii yerlerde bir derece-

lenme meydana geldii gibi O’nun rahmetinin sradan bir varlk vasta-

syla ortaya çkmas yaratlmn vastas olmakszn Aliah’m kuluna

merhametinden aa derecededir. Öyleyse rahmetin tezahüründe bir

derecelenme vardr ve derecelenme mahalle baldr. Allah’n yaratl-

m suretinde kuluna merhamet etmesi ise daha büyüktür. Çünkü bu

rahmet ‘zevk’ren kaynaklanr. Rahim, merhamet ederek içinde bulmu

olduu acy ortadan kaldrr. Hak ise öyle deildir. O’nun rahmeti

katksz ve saftr ve bu rahmetten dolay acnn ortadan kalkmasnn

(hazz) kendine dönmez. Bu nedenle Allah, merhamet edenlerin en

hayrlsdr. O halde yaratlmn merhameti efkatten kaynaklanrken

Allah'n rahmeti kaytsz ve mudaktr. Buna mukabil cezalandrmas ve

intikam böyle deildir. Fakat Allah’n cezalandrmasnda mutlaka

rahmet vardr. Bu rahmetin en az kulun cezalandrlmasna varlk ih-

san etmesidir. Cezalandrlmann varl bile bir rahmettir ve Allah onu

yokluktan varla çkartrken cezalandrlana rahmet eder. Rahmet sfa-

tndan yaratlm olann cezalandrmas her durumda bir rahmeti içe-

rir. Ebu Yezid el-Bestami bu makamdayken bir hafzn ‘Rabbin ceza-

landrmas iddetlidir
’473

ayetini okuduunu duyunca, ‘Benimki daha

iddetlidir’ demiti. Çünkü insan cezalandrrken fiilinde rahmet bu-

lunmaz. Çünkü birini cezalandrrken ona dönük bir rahmete sahip

deildir. Bu cezalandrlma ancak cezalandrann mahalline verdii eye

göre gerçekleir. Cezalandrma Allah tarafndan yaratlm olsa bile,

Allah onu o yerde yaratm ve yerin ve mahallin suretiyle ortaya çk-

mtr. Mahal ise kalbinde merhamet varken herhangi birinden intikam

almay talep etmez.
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Allah kulunu cezalandrrken bu cezalandrmada bir tür rahmet

vardr. Çünkü cezalandrlan kul, hiç kukusuz, O’nun kuludur. Nite-

kim bir yaratlm, kölesini cezalandrmak istediinde cezalandrmaya

bir tür merhamet karmaldr. O merhametin nedeni, kendisiyle kulu

ve kölesi arasndaki münasebettir. Çünkü efendi için ‘efendi’ ve ‘sahip’

adn ortaya çkartan kölenin kendisidir ve bu nedenle gözünü kararta-

cak ekilde ar cezalandrmaz. Aksi halde insan kendini cezalandrm

olur. Buna mukabil arasnda kölelik ba veya efendilik niteliini ka-

zanmasn salayan bir ilikinin bulunmad bir yabancya kar böyle

hareket etmez. Bu nitelikteki birisini cezalandrrken merhametten

yoksun olarak cezalandrabilir. Binaenaleyh Allah ‘merhamet edenlerin

en hayrlsdr.’ Fakat Allah’n ‘cezalandranlarn en hayrls’ veya ‘inti-

kam alanlarn, azap edenlerin en hayrls’ eklinde bir sfat yoktur.

Hâlbuki ayette ‘Hüküm verenlerin en hayrls’
476

, ‘Balayanlarn en ha-

yrls ’
477

,
‘Merhamet edenlerin en hayrls1+78

veya ‘ükredenlcrin en ha-

yrls’ gibi ifadeler geçer. Bütün bunlara ramen Allah cezalandrr,

intikam alr, iddetle alp tutar, helak eder ve bir derecelendirme ol-

makszn azap eder. Allah'n cezalandrma ve intikam almasyla rahmet

ve merhamede nitelenmesi arasndaki ayrm iyice örenin!

‘Allah hakk söyler ve doru yolu ulatrr.’

ÜÇ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
'Kendi lehine bir eyi gördüü yerde duran, helak

olur' Münazelesinin Bilinmesi

Yaratma takdir demek, var olan (kâin) deil!

Yaratlanlar oluan eyler

Ruh ve kelimeler tek bir ey

Onda Hah ise taayyün eden
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Alem sabit deil, deiken

Onun makam deikenlik

Bu nedenle her eye yaratln verdi

Kelamna doru yönlendirdi, açklaynz!

Kelam bizim varlmz olmasayd

Onu ganimet bilmez ve gözler haz almazd

llah'n türlü isimleriyle kalplerimiz

Hakkn bana yönelmesi türlü türlü

Bütün söylediklerimizi -anlay sahibi isen-

îyice örenmeli ve kavramaksn

Allah bize ve sana yardm etsin, bilmelisin ki, Allah insann yarat-

ln, hatta doal ve unsurî âlemdeki cisimleri düzenlediinde, onlar -

her cisimdeki hikmetinin gereine göre- itidale kavuturmu, üflemey-

le birlikte kendisine ihsan etmek istedii ilahi ruhu kabule hazr hale

getirmitir. Sonra bedene ruhundan üflemi, bu üflemeyle birlikte be-

deni yöneten bir nefis bedenin mizacnn suretiyle ortaya çkmtr.
Böylece mizaçlar derecelendii gibi nefisler de derece derece olmutur.

Nitekim güne cama vurduunda, camdaki renkler nedeniyle,

krmz, sar, mavi gibi gözde ortaya çkan renkler meydana getirir.

Ikta meydana gelen farkllk,n bulunduu yerden kaynaklanr.

Yoksa kta -o mahal olmakszn- bir parçalanma söz konusu deildir.

O halde mahal hemn kendisi hem kendisi deildir! te doal (ta-

bii) ve unsuri bedenleri yöneten nefisler de öyledir. Bu balamda nefis-

ler, yönetmek eklinde tezahür eden bedenlerde bir etkiye sahiptir. Be-

denler söz konusu etkiyi nefislerden ancak kendi istidatlar Ölçüünce

kabul edebilirler. Öte yandan bedenlerin de ortaya çkarken mizaçlara

göre var olmalar nedeniyle nefislerde etkileri vardr. Bu balamda bir

ksm zeki, bir ksm bedenin mizacma göre ahmak olarak ortaya çkar.

Nefisle beden arasndaki bu iliki garip ve srl bir ilikidir: her biri

ötekine etki eder ve ondan etki alr.



Yirmi Sekizinci Sifir 301

Allah insan ve cinlerin büyük ksmnn gözlerini yönetici nefs-i na-

tka’y görmekten perdelemitir. Bu nefisler, donuk, bitki ve hayvan

denilen varlklara ait yönetici nefislerdir. Bir ksmnn gözlerini ise onu

idrak etmek üzere açmtr. Donuklarn da nefse sahip olduklar hak-

kndaki düüncemizin ayetten delili, ‘Talarn bir ksm Allah’n korku-

suyla düer5479
ayetidir. Burada Allah talar korkmak özelliiyle nitele-

mitir. Bizim gibiler bu konuda rivayeti ihtiyaç duymaz. Çünkü Allah

onlar bize göstermi, tespihlerini duyurmu ve onlar konuturmutur.

Bütün bu nimetleri için Allah’a hamd olsun! Rabbin tecellisi karsnda

dan parçalanmas da böyledir. Rabbi karsnda dan nefsinde sayg

duygusu bulunmasayd, tecellisi nedeniyle parçalanmazd. Çünkü zat-

lar benzerlerine etki etmez: Eyaya etki eden ey, onlann deeri ve etki

ettiklerinin nefsindeki mertebeleridir. Baka bir ifadeyle tecelli eden

hakkndaki bilgi daa, tesir etmitir, yoksa gördüü ey etki etmi de-

ildir. Nitekim hükümdar sradan bir insan suretinde insanlarn ara-

snda çarda pazarda yürüdüünde, insanlar hükümdar olduunu bil-

mediklerinde içlerinde sayg duygusu uyanmaz. Hükümdar tanyan

biri onunla karlatnda, hükümdara sayg ve onun deerini bilme

duygusu içini kaplar. Bu durumda ona etki eden ey hükümdar hak-

kndaki bilgisidir. Bu nedenle hükümdara sayg gösterir, karsnda

edepli davranr ve karsnda eilir. O insan tanyp hükümdara yakn-

ln bilenler ise onun ancak bir hükümdar karsnda böyle saygl bir

davran sergileyeceini bildikleri için, o kiinin hükümdar olduunu

anlarlar. Bu durumda bütün gözler kendisine yönelir, sesler kslr, hü-

kümdara yer açlr ve onu görmek ve hürmet etmek üzere birbirleriylc

yarrlar. Acaba bu etkiyi onlarda meydana getiren ey hükümdar

hakkndaki bilgiden baka bir ey midir? Hâlbuki daha önce görmü

olduklar suretiyle hükümdara sayg göstermemilerdi. Çünkü o esna-

da hükümdar olduunu bilmiyorlard. Hükümdarn hükümdar olmas,

onun suretinden baka bir eydir. Hükümdarlk kendisine biat etmi

insanlar üzerinde hüküm sahibi olmasn salayan nispi bir mertebe ve

rütbedir.

Hafz Ebu Naym’n DelalUü'n-Nübüvve isimli kitabnda zikrettii

Hz. Peygamberim sra yolculuuyla ilgili bir rivayet vardr: Cebrail
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geceleyin yannda bir aaç olduu halde peygambere gelmi. Aaçta

iki ku yuvas bulunuyordu. Birisine Hz. Peygamber, ötekine Cebrail

oturmu. Sonra aaç onlar yükseltmi ve göe kadar çkmlar. nci ve

yakuttan bir Rcfrcf sarkm. Hz. Muhammcd onun mahiyetini bilme-

dii için bu Refref kendisine etki etmemiken Cebrail onu görünce

baylmtr. Hz. Peygamber öyle der: ‘Bu esnada Cebrail’in bilgide

benden üstünlüünü anladm. Çünkü Cebrail neyi gördüünü anlam,

bu bilgi onda baylma etkisi yapmt. Hâlbuki Hz. Peygamber onu

bilmiyor, dolaysyla RefrePin ona etkisi olmamt. Öyleyse eyaya

ancak eyada bulunan ey etki eder ki, o da bilgidir! Kuran okuyan iki

ahs düünün: Birisi ürperir, alar, dieri bunlardan bihaberdir ve

Kuran ona etki etmez. Bu farklln nedeni bilginin etkisinden baka

bir ey olabilir mi? Biri ayetin neyi gösterdiini biliyor ve kendisini

alatan, ürperten hakikate dair müahede sahibiyken öteki bu mana-

lardan habersizdir; Kuran onun boazn geçmiyor veya tilaveti ona

etki etmiyordu. O halde etki ayetin lafznn suretine ait deildir. Etki,

ayeti ve onun kendisine getirdii anlamlar bilen ve müahede edenin

nefsindeki bilgiden kaynaklanr. Öyleyse sana ancak bildiin ve gördü-

ün bir ey etki edebilir. Hafzn okuduu ayet hakkndak bilgisi ol-

masayd, ürpermezdi. Yolculuk yapmasayd ve gördüüyle snrl kal-

sayd, bu durum onu korkutur, mutlaka hissinden habersiz hale gelir,

dehete kaplr, baylr veya okuyann gücüne ve zayflna göre-

ölürdü. nsan nefsinde bu konuda meydana gelen bilgiye göre hareket

eder.
‘

Sura üflenir, göklerde ve yerlerde bulunan herkes baylr, Allah'n

diledikleri hariçi’
480 Bu, izafi bir durumdur. Bazen bir ey Ali’de

Ömer’dekinden daha korkutucu olarak bulunabilirken Ömer’de bulu-

nan baka bir ey de Ali’de bulunduundan daha korkutucu olabilir.

Korkular her birisine etki eder ve birbirlerine öyle derler: ‘Falan insa-

nn gördüüne aarm! Gördüü hal kendisine etki etmi. Bende bu-

lunan bilseydi, durumu nasl olurdu?’ Her biri bu sözü söyler. Üçün-

cü kâmil âlim ise onlarn sözlerinin aksini söyleyerek her birisine etki

eden sebebi bilir. Baka bir ifadeyle onlarn bilmedikleri bir durumu o

ikisinde bilir. Eyay mertebelerine yerletiren ve ehli için onlarn mer-

tebelerini belirleyen Allah münezzehtir!
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Bu durumu örenince» gariplerin garibi olan srl bir bilgiyi de ö-

renmi olursun. O bilgi, açklanmas mümkün olmad gibi ifadesi de

uygun dümeyen bir srr içerir. Allah Teâlâ kulu böyle bir bilgiyi açk-

ladnda gayrete kaplr. Çünkü bu sr varln gerektirdii bir du-

rumdur ve faydas büyüktür.

O halde âlem ancak nispedcr vastasyla zuhur ederken âlemin ka-

bul ettii eylerde nispetlere göre gerçekleir. O halde var eden nispet-

lerle var ederken yaratl kabul etmek de nispetlerle gerçekleir. O
halde hüküm nispetlere aittir. Hiç kukusuz bu açklamalarla nispetle-

rin mahiyetini örenmi olmalsn!

Nispetlerle varlm sahih oldu

Alem ile Allah arasmda ba ortaya çkt

Bana tahsis ettii eye ükür olsun

Nispetler hakkndaki bilgiyi ihsan ettii için

Nispetlerle mutluluumuz mümkün oldu

Bedbaht onlarla bedbaht oldu

Yokluk varln hükmüne bal

Diledii ekilde bir sr ortaya çkartr onda

O bizde etkili olan Yaratc

O hakknda kuku bulunmayan Hak

Allah âlemlere muhtaç deildir. Muhtaç olmamak ise bir tenzih

niteliidir. Bize göre Allah hakknda en büyük övgü ‘O’nun benzeri bir

ey yoktur’**' (ke-mislihî) ayetinde belirtilen durumdur. Burada kef har-

finin sfat veya zait saylmas durumu deitirmez. Onun sfat saylma-

s, Kuran’n indii dili bilenler için daha doru bir yorumdur. Hz.

Peygamber Rabbine dua ederken ve O’nu överken öyle der; ‘Sana

övgüyü sayamam. Sen kendini övdüün gibisin!’ Burada Hz. Peygam-

ber ‘O’nun benzeri bir ey yoktur’
4*2

ayetinde kastedilen hali kastetmek-

tedir. Hz. Ebu Bekir (sddîk-i ekber) öyle der: ‘drake ulamaktan

acizlik bir idraktir.’ Allah kendisini benzeri olmamaktan daha büyük

bir ifadeyle övmemitir ve O’nun benzeri yoktur. Bu nedenle söyleye-
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nin kendisi olmas bakmndan âlem hakknda öyle der:
l
Her ey O’nun

hamdini tespih eder.**
3 Tespih tenzih demektir. Binaenaleyh âlemi var-

l itibaryla Hakka dayandrp O’nun âlemi var ettiini söylediinde,

bu nispet ve ilikiyi ancak sabit nispeder vastasyla anlayabilirsin. Söz

konusu nispedere misal olarak hayat, bilgi, irade, kudreti verebiliriz.

Nazarî akl meseleyi böyle anlar. eriata göre ise (bu nispedere ilave

olarak) Allah’n Kail olduu sabittir. Nispeder ilahi zata ilave varlklar

saylsa bile, yaratma ancak var olana dönük olarak meydana gelen ili-

meyle (taalluk) gerçekleir. lime ise iliilen eye dönüp bir nispettir.

Bu sfadar zait deillerse, o zaman tek hakikat vardr ki o da zattr ve o

zat mümkünleri var etmeye yönelir. O halde yönelmeler nispetierdir ve

onlar âlemde ortaya çkan farkllk nedeniyle farkl farkldr. Alemde

ortaya çkan farkllk ise nispeder hakkndaki hükmümüzün delilidir.

Her durumda nispeder sabittir. Nispeder inançlarda sabit olduu ka-

dar -kim olursa olsunlar- bütün âlimlerin nefislerinde de sabittirler.

Bir söz gelmi

Peygamber Mustafa'dan

Ona kar çkan kimse

nananda bedbaht olmu der

Onu kurtaracak kimse yok

Bedbahtlyla kalr

Ancak peygamberin emrine uyarsa

Ve yerine getirirse

Tüm söylediklerini mutlu olur

Hata yaparsa affeder onu

Onu yükümlü klan

O ilahtr ve bu da yeter

Bütün bu sözler dorudur. Acaba senin bilginde Hakk’n ve yara-

tlmn yönünden ispederden baka bir ey meydana gelmi midir?
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Sen nispetler vastasyla var edildiin gibi ayn zamanda nispetleri ka-

bul ettin. Bu yaptmz açklamadan daha açk bir izah da olamaz.

‘Allah hakk söyler ve doru yolu ulatrr

ÜÇ YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
'Edepli erer ve vasl olur, eren -edepli olmasa bile-

geri dönmez' Miinazelesinin Bilinmesi

Müahede olmasayd ve ondaki nimetler

Yoklukta âlemde emelim olmazd

Bu sözde kinaye var: öyle ki ‘ol’ dedi ve ortaya çkt

Kelimelerde ‘ol’ sözünü dinleyerek hakikatlerimiz

Gözlerimizi açarsak pas kalmaz onlarda

Biz karanlktaki körler gibi akn kalrz

Var deildik, nurun varl bizi izhar etti

Biz bölünmeyen bir varlkla var olduk

Nur bizim hakikatimiz ve bizim yaratanmz

Onunla koarz ayakl ve ayaksz olarak

Allah sana ve bize yardm etsin, bilmelisin ki: Mutlak varlk, mut-

lak iyilik demektir; Nitekim mutlak yokluk mutlak kötülüktür. Müm-
künler bu ikisinin arasndadr. Onlar varl kabul ettikleri ölçüde iyi-

liklerden nasip alrken yokluu kabul ettikleri ölçüde kötülükten nasip-

lenirler. Edep bütün hayrlarn toplam demektir. Nitekim kelimenin

kökü olan me’debe (sofra) de insanlar yemek için etrafnda toplandkla-

r için böyle isimlendirilmitir.

Hiç kukusuz iyilik ve hayr, âlemde dank bir ekilde ortaya

çkmtr, Bu nedenle hiçbir yaratlm bir iyilikten yoksun deildir.
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mamlk ve önderlik suretine tahsis edilmi ilahi surete göre yaratlm

olan kâmil mümkün ise bütün hayrlar kendisinde toplamaldr. Bu

sayede âlemde imaml ve vekâleti hak eder. Bu nedenle Âdem hak-

knda c

Adem'e bütün isimleri öretti
,484

denilmitir. Sadece isim ve isim-

lendirilen vardr. Buna mukabil ‘Öncekilerin ve sonrakilerin bilgisi ba-

na verildi’ diyen Hz. Peygamber adna ise isimlerin bilgisi gerçekle-

miti. Buradan onda meydana gelen bilginin isimlerin bilgisi olduunu

anladk. Çünkü bu bilgi ilk olann bilgisiydi, çünkü Âdem ilktir. Baka

bir ifadeyle Âdem maddi var oluta ilklerdendir. Hz. Peygamber ise

bakalarndan üstünlüklerinden bahsederken kendisine ‘ccvamiu’l-

kelim’ verildiini söylemitir. Kelim kelimenin çouludur ve kastedilen

isimlendirilenlerdir. Allah Teâlâ öyle der: ‘Meryem’e ötm olduu keli-

mesidir.’*^ O kelime Isa’dan baka birisi deildir. Bu itibarla bütün var

olanlar Hakk’n tükenmeyen kelimeleridir.

Hiç kukusuz Hz. Peygambcr’de isimler ve isimlendirilenlerin bil-

gisi gerçeklemi, böylece bütün iyilii kendinde toplam, bu sayede

bütün insanlara efendi olabilmitir. Bu durum ‘Ben kyamet günü in-

sanlarn efendisiyim’ hadisinde dile getirilir. Orada Hz. Peygamber’in

efendilii ortaya çkar, çünkü ahiret genel tecelli yeridir. Dolaysyla

tecellisi karsnda Allah’a veya O’nun tarafndan diledii bir kuluna

tahsis edilen bir hususta kimsenin hak iddia etmesi mümkün deildir.

Öyleyse onun sözü, bu mutlak iyilie ulam olmak demektir ki bu,

kutsi hadiste ‘Ben kulumun duymas ve görmesi olurum’ belirtilen du-

rumdur. Bu ifade, sürekli mutlulua ulamak demek olduu kadar ta-

lep edilen vuslat odur. Hiç kukusuz ulaan ve eren, geri dönmez,

çünkü perde kalktktan sonra perdelenme haline dönmek söz konusu

deildir. Çünkü bir kez bilgiye erdikten sonra bilineni bilmemek

mümkün deildir.

Allah Teâlâ kâmil adamlarn kalp ve ba gözlerinden perdeleri kal-

drr. Bu kaldrma ise onlarn ilahi sfatlar hakkmdaki bilgilerine ve sa-

hip olduklar yaratlm nitelikler hakkmdaki bilgilerine göre gerçekle-

ir. Bununla birlikte daha önce belirtildii üzere (kevnî ve ilahi) bütün

sfatlar gerçekte ilahi sfattr. te o insanlar, (bütün hayrlar kendile-

rinde toplam) edepli insanlardr. Onlar Hakkn yaygs üzerine otur-
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maya liyakat kazanm ve kendisiyle oturan Allah ehlidir. Onlar zikir

ve Kuran ehlidir. Bu balamda ‘Kuran’ (edeple ayn anlamda) ‘topla-

mak’ demektir. Bu sayede kitap ‘Kuran’ diye isimlendirilmitir. Sradan

insanlarn gözlerindeki perdeler ise ölüm vaktinde kaldrlr ve ileri

olduklar hal üzere görürler. Mutlulardan olmasalar bile, mutlular ve

mutluluu görürler. Bunun yan sra bedbahtlar ve bedbahd görür-

ler. Artk bu bilgiden sonra cahil kalmazlar, fakat bedbaht olabilirler.

Bu durum ‘eren geri dönmez’ ifadesinin anlamdr. Bununla birlikte

edepli olmayabilir, yani bütün hayr ve iyilii kendinde toplamam
olabilir. Edep bütün hayr toplayan demektir dedik. Gerçekte hayr ve

iyilik bir eydir ve o tek birbirinden farkl pek çok surette ortaya çk-

m, edepli insan ise o surederden kendini toplamtr. Böylece onun

iyiliinde bütün surcdcriyle hayr ve iyilik ortaya çkmtr. Bu nedenle

de ‘edip’, yani bütün farkl iyilik surederini kendinde toplayan kimse

diye isimlendirilmitir. Hayr ve iyilik kendiliinde ise âlemde farkl

surederde ortaya çkan bir hakikatten ibarettir:

Allah’a zor gelmez bilin ki

Bütün âlemi birde toplamak

Edepli insan, âlemde Hakkn suretiyle zuhur eden ve gözüken

kimsedir: surederiyle Hakkn icmalini tafsil ederken ve ayrtrrken

zatyla da tafsil erriini icmal eder ve toplar. Bu sfat ve kuvvet bir

adamda bulunmazsa, o kii edep sahibi (edîb) deildir. Böyle insanlar,

görüldüklerinde Allah’n hatrland kimselerdir. Allah’ zikreden böy-

le bir insann zikri ise bütün âlemi içerir. Allah’ böyle bir dille zikre-

den, hiç kukusuz, âlemi de zikretmi demektir. Çünkü âlem Hakkn
suren olduu gibi ayn zamanda kendisinde tafsilin gerçekletii ez-

Zahir ismidir. ez-Zahir’in gösterdii medlûl ise Haktr, çünkü Hak
kendisine delildir. Bu nedenle Allah adna el-Bâtn ismi ortaya çkar.

el-Bâtn icmalin kendisinde gerçekletii isimdir. Bilgi tektir ve

bâtndadr. Bilginin ilgileri (taallukat) bilinenlerin surederinin çoal-

mas nedeniyle çoalr. Bilen, bilinenleri hakikaderini ihata etmek üze-

re basiretiyle hakikaderin ve takdir edilenlerin sonsuz olduunu kef

eder ve görür. Varl kabul ederken mümkünde yokluktan bir pay
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kalmamtr ve sadece imkânn anlamnn bir hükmü vardr. O hüküm

henüz yok olmad gibi yok olmas da doru deildir. Çünkü bilinen-

den baka bir eyin gerçeklemesi imkânsz olduu gibi varlktan kesin-

likle yokluk meydana gelmez. Çünkü onun hakikati yokluun kendi-

sinden meydana gelmesine imkân vermez. O halde delilin yok oldukla-

rn söyledii eyler arasndan yok olanlar, ya kendisi nedeniyle yok

olmutur veya varlkta kalmasn salayan artn ortadan kalkmas ne-

deniyle yok olmulardr. Bu özelliiyle mümkün. Hakkn varlndan

ayrlr. Çünkü ‘imkân’ hükmü, zamanda var olan varlkta mümkünden

ayrlmaz. Bununla birlikte imkânn Hakkn varlnn nasibi yoktur.

Binaenaleyh mümkünlerin hakikaderi bir kez bile var olduktan sonra

artk yok olmazlar, fakat bu durum belirttiimiz ekilde gerçekleir.

Var olma anlarndan sonraki ikinci anda yok olan arazlara gelirsek,

arazlar, aklda hükmü olan ve yüklem olarak kullanlan madum (yok

olan) sebeplerdir. Bunun inkâr veya haklarnda (baka) hüküm veril-

mesi mümkün deildir. Arazlar gerçek-var olan eyler olsalard, -imkân

hükmü kendilerinde kalmakla birlikte- yok olmalar imkânszlard.

Nitekim kendi bama bilfiil var olan mümkünler de (cevherler) durum

böyledir. Sonra tanmlarla varlklar ayrtrmaya baladnda, onlarn

nispederden ibaret olduunu, fakat bütün olarak da var olan bir du-

rum olduklarn görürsün. Bir yaratlmn onlarn durumunu bilmesi,

mümkün deildir. Allah’n dmda bir yaratlmn ve lk Akl’m nis-

pederin bir araya gelip bu birlemeden zuhurda müstakil fakat (varl-

nda) müstani olmakszn muhtaç varlklarn nasl meydana geldiini

bilmesi mümkün deildir. Söz konusu varlklar, haklarnda verilmi

‘imkân’ hükmü nedeniyle Allah’a muhtaçtrlar. Bu durum, sadece Al-

lah’n bilebilecei bir itir. Allah’tan baka bu bilgiye sahip birinin ol-

mas mümkün olmad kadar bu bilginin kimseye öretilmesi ve tali-

mi de mümkün deildir. Talim’ derken, Allah’n diledii kullarna onu

öretmesini kastediyorum. Bu yönüyle (nispederin bileiminden var-

lklarn meydana geliiyle ilgili bu) bilgi, Hakkn zatn bilmeye ben-

zemitir Haklan zatn bilmek, O’ndan bakalar için imkânszdr. Bi-

naenaleyh âlemi veya insann kendini bilmesi veya herhangi bir eyin

nefsini bilmek, Allah’tan bakalar için imkânsz bir durumdur.
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Bu meseleyi anlamalsn, çünkü bilseler bile bu konuya dikkat çe-

ken kimse görmedim ve duymadm. Çünkü söz konusu mesele, anla-

lmas güç bir meseledir. Bununla birlikte büyük âlimler, bu meseleyi

dile getirmiler, fakat o olduunu bilememilerdir. Bu itibarla (onlarn

durumu) Belks’n söyledii gibi 'sanki odur’ ifadesiyle anlatlabilir.

Gerçekte ise o odur. Nitekim özel bir surette zuhur ederken Hakka

dair konuan kiinin durumu da öyledir (‘gördüüm sanki O’dur’J. Bu

kii suretin Hak olduunu görür, fakat bilemez. Bu belirsizlik ve ku-

ku, bütün âleme yaylm bir hükümdür.

Bu meseleyi düünüp basiretle inceleyen kimse için gerçek böyle-

dir Allah kendisi nedeniyle zuhur ettii için âlemlerden müstanidir.

Dolaysyla O’na kendinden baka delil yoktur. Çünkü O’ndan baka

bir ey yoktur.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ DOKSANBENC BÖLÜM
'Mertebeme girip hayat devam edenin sahibinin

ölümünde intisab banadr' Münazelesinin Bilinmesi

Nimet ve ihsanlar menzili

Kerem anahtarlar onda

Hadislik ona ait

Kadimlik mertebesinde aya yok

O yokluun belirledii bir hüküm

Onun oluta bir aya yok

Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘Her nerede bulunursanz, O sizinle bera-

berdir ,’
486

Beraberlik, elik etmektir. Hakkn diliyle Haktan aktaran ve

‘edîdü’l-kuva (çok güçlü)’ olduu için arzusunda konumad belirti-
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len Hz. Peygamber öyle der: ‘Allah’m! Sen yolculukta elik edensin

(sahib, arkada!).’ Böyle diyerek Hz. Peygamber yolculuunda Allah’

refakatçi ve elik eden kabul etmitir. Yolculuk anlamndaki sefer, isjar

kelimesinden türetilmitir. sfar, zuhur ve görünmek demektir. Öyley-

se Hak, kendisine layk tarzda ve hakknda söylenebilecek bir yönden,

‘beraberlii zuhur eden ve gözükendir.’

Bilmelisin ki, ilahi hayat srr, bütün varlklara yaylm, bu neden-

le onlar, Hakkn hayatyla canl olmulardr. Bir ksmndaki hayat göz-

lerimizle görebilirken bir ksmn ise peygamberler ve Allah’n baz ve-

lilerinin dndakiler dünyada göremez. Allah her eyin hayat sahibi ve

canl olduun peygamberlere ve baz velilerine göstermitir. Perdeli

insanlar ise -mümin iseler- iman yoluyla bunu örenir. Mümin olma-

yanlar ise ne keif ne iman yoluyla örenebilir. nançszla ve küfre

dümekten Allah bizi korusun!

Bu hayat var olanlara yayld için hepsi Yaratan övmek üzere di-

le gelmilerdir. Bununla birlikte her canl söz konusu hayatn kendile-

rine ait olduunu zannederek bir iddiada bulunmutur. Kalplerinden

korku duyup gerçein inandklarndan farkl olduunu görürler. Onlar

canl olmalarn salayan hayatn Hakkn hayat olduunu görürler. O
kadar da deil! Bu hayat sahih bir hadiste geçtii üzere Hakkn ra ken-

disidir. Hadiste Allah ‘Ben onun duymas, görmesi olurum’ buyurur.

Hadiste zikredilenlerden birisi de Hakkn kulunun hayat olmasdr.

Bun gördüklerinde ‘Rabbiniz size ne dedi? derler .’
487

Hâlbuki ‘rabbini-

zin hayat’ dememitir. Bu nedenle ‘Hakkn kendisidir’ dedik. Onlar

‘Hak derler.’
4™ Bunu ise Hak olduunu gördüklerinde söylerler. ‘O yü-

ce ve büyüktür .’
489

Yani Allah bir yere ve mahalle yerlemekten münez-

zehtir. Fakat nispetler, izafeder ve hakikaüeri görmek vardr. Allah’n

kulunun duymas olduunu söyledii yönün aynsyla kulun hayat,

bilgisi ve bütün nitelikleri ve güçleri olduu söylenebilir. Bunlar nis-

pederdir, gerçek varlklar deillerdir ! Binaenaleyh Allah, âlim ve duyan

gibi sfatlara ve isimlere sahip Hak’tr. Tek hakikat vardr ve o hakikat

zuhur edenin kendisidir. Öyleyse Hak, zuhur edenin kendisidir. Hakk’

hakka’l-yakîn tanyan (tahakkuk) kula bu durum kefolunur ve Hakk’

Hak olarak görür. Bununla birlikte Hak her eyi ihata edendir.
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Hakk’n mertebesine girmezden önce kendisine ait sayd hayat,

bu müahedeyle birlikte artk kendisinde kalmaz. Hayatn zdd ölüm-

dür. Mertebe hakknda belirsizlik ortaya çkp Hakkn mertebesine gi-

rip hayatnn yine kendisine ait olduunu zannedebilir. Böyle bir kii-

nin durumu, blis’in deniz üzerindeki tahtn Rahman’m istiva ettii

taht (ar) zannedenin durumuna benzer. Bu zanna kar Hz. Peygam-

ber ‘o blis’in tahtdr’ demiti. Bu müahede sahibi hayat kendisine

nispet edecek ekilde canl olduunu görür, çünkü onun adna Hak

‘ölmütür’; halbuki o Hakkn kendisine elik ettiini zanneder. Hak ise

kendisinin ölümünde onu yalanlar. Çünkü o bu müahedede yabanc-

dr. Gerçekte ölü olan odur. O halde bütün sfatlarnda Hakkn kendi-

sine elik etmedii bir insan Hak deildir. Çünkü Hak parçalanmaz:

Hak varsa vardr, yoksa gerçekte vardr, fakat biz bilmeyiz. Alim ol,

cahil olma! Bu nedenle ‘Allah cahili dost edinmemitir’ denilir. Allah

kendilerine gösterdii fiil tecellilerinde velüerine öretme iini üsde-

nendir. Hz. Peygamber ‘Siz bkana kadar Allah bkmaz’ buyurur. Ha-

disin iarî yorumu, sizin bkm olmanz Hakkn bkm olmas demek-

dr. Hak herkesin kendisi hakkndaki inancnn ve bilgisinin kendisidir.

nsan bu inancndan -ki rabbinden ibarettir- habersiz kalr. Böyle biri

akidesinin mahallinden gitmi olur ve o kii Hakk yetirir. Hâlbuki

daha önce kendisini elik etmekteydi. Her insan Allah hakkndaki

inancna göre O’na yaklar. Buna mukabil kendiliinde ve gerçekte

Hak, bütün inançlarn ardnda bulunur, hatta O her inancn suretidir.

‘AUah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’
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ÜÇ YÜZ DOKSAN ALTINCI BÖLÜM
'Bilgileri ve ilimleri toplayan kendimden perdelerim'

Münazelesinin Bilinmesi

Bu menzil Muhammedi mertebeden örenilir.

Dikkat edin! Bütün iler Allah’a döner

Sen ey dünya! Bir aldantan ibaretsin

Takva ehli onun hilesinden emin deil bilseler bile

Günahkârlar nasl emin olsun ki?

Hakkn sfat tuzanda âlemde

Onun tuza hakkmda bir uurumuz yok

O kendi halinde nitelenmi olsayd

Korkutucu ve müjdeleyen kendisine ait olurdu

Kendiliinde onlar tasdik eden kimse

Bakarz ki ölüm deirmeni üzerimizde dönmekte

Benim onda ve onun nezdinde bir öüdüm var ki

Hatrlatr bana el-Habir’i

Onun vastasyla kul dünyada ular

Dirili gününde Hakkn kemal niteliine

O geçerken benim yarmmdadr

Bunu inkâr eden kimse zalimdir

Onun mizan kendindedir

Onu bilen âlim ve kadir

Mesela fiilde Ahmet es-Sebtî gibi

Allah ilerin gemini eline vermi

Kul ancak O’nun isimlerim izhar eder

O açklayan ve balayandr
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Allah Ruhu’l-Kuds ile sana ve bize yardm etsin, bilmelisin ki,

kendinde Allah Teâlâ kulunun tanyamayaca kadar yücedir. Bu ba-

kmdan O’nu tanmak ve bilmek, imkânszdr. Bizim bilebileceimiz

yegâne ey, nispetler, mümkünler veya onlara nispet edilen eylerdir.

O halde marifet, mümkünlerin zatlaryla ilgili olduu kadar bilgiler de

O’na nispet edilen eylerle ilgilidir. Böylcce düünme ve nazarî incele-

me olmakszn, zorunlu bir ekilde zatlar ve di varlklar biliriz. Nefis

onlar Allah’n kendisine yerletirdii bir güçle alglar ve onlara ait nis-

petleri örenir. Bu bilgi, onlarn nitelikleri veya haklarndaki hükümle-

re dair nazarî delille veya masum peygamberin getirdii haberle elde

edilen bilgi demektir. Bunun dnda, bu konudaki bilgilere ulamak

mümkün deildir. Hüküm ve haberler ise sonsuzdur. ncelemeye kal-

kan aratrmac, onlar bir araya getiremez, datr. Allah kullarndan

bir ksmnn onlar toparlamasn istemitir, yoksa öreninceye kadar

bu çokluu incelemelerini irade etmemitir. Bunun yan sra baz kulla-

rna onlar örenmek üzere nazarî aratrmay mubah klmtr. Bu du-

rum nazar hakkmdaki ifadesinde geçer ki, bu ayet, ‘ta ki onun hak ol-

duunu örenirler’ ayetidir. Öyleyse bilgileri toplama hususunda ken-

dinde bir dalma gören kimse Hakka delil olular bakmndan bilgile-

ri görmü deildir. Bu durumda o bilgiler Hakka delil olduklar ba-

lamdan insan perdelerler. Böyle bilgilere misal olarak aritmetik, geo-

metri, matematik, mantk ve doa bilimlerini verebiliriz. Bu alanlarda-

ki herhangi bir bilimde Allah’ bilmeye götüren bir yol ve delil vardr.

Fakat insanlarn çou söz konusu bilime Allah’ gösteren yönü aramak

üzere eilmez. Bu durumda bilim eletirilir ve onun Hakka delil oldu-

u yön görülmez olur. Allah baz insanlarn dikkatlerini bütün bilinen-

lerin Allah’a delalet yönlerini aramaya çeker. Allah o delilleri bilinenle-

re taksim etmitir. Onun arad, Allah delil olacak husustur. Bu du-

rumda onun bilinenlerde dalm delilleri toplamasnn Allah’tan per-

delenmeye yol açacandan kuku duymayz. Baka bir ifadeyle her-

hangi bir yaratlmn kabiliyetinde olduu kadaryla Allah’tan örene-

bilecei yönden o bilgiler kendisini perdeler. Onu bu bilgiye ulatra-

cak yegâne yol, bütün bilinenleri vc bütün âlemi zihninden uzaklatra-

rak, bo bir kalple Allah karsnda huzur, murakabe ve dinginlik ha-

linde oturmasdr. Kalbiyle Allah ismini zikreder ve kendisini Allah’
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bilmeye ulatracak delil aramaz. Bu itibarla kapya balanp zikrederek

kapy çalmas, Allah katandan ona verdii bir rahmettir. Yani belirtti-

imiz davrana Allah’n kendisini ulatrmas ve bunu ona ilham etme-

si Allah katndan bir rahmettir. Böyle yaptnda Hak Hzr ve benzer-

lerinin talim iini iisdendii gibi, müahedeye ulaacak ekilde ona ö-
retim iini üstlenir ve Allah ona katndan bilgi öretir. Bu balamda

Allah Hzr hakknda ‘Ona katmzdan rahmet verdik ve ledünden bilgi

örettik
,tw

buyurur. ‘Ledün’ derken kastedilen, Hzr ile Allah arasn-

daki özel yöndür. Bu yönüyle ‘özel yön’ bütün yaratklar ile Allah ara-

snda sabittir. Çünkü sebeplerin sonuçlarda (gerçek anlamda) müessir

olmas imkânszdr (müessir özel yönden Hak’tr). Sebeplerin etkisi

hakknda söylenen, Hz. sa hakknda söylenmi olan ‘zahir dilidir.’ Hz
sa için

‘Ona üfler ve Allah’n izniyle hu olur
’491

denilir. Senin üflemenle

deil demekrir. Üfleme zahirde var olma sebebidir. Var olma ise ger-

çekte ilahi izinden meydana gelebilir. (Her varlk ile Allah arasndaki)

Özel yön, kullarn arasndan peygamberlerin veya (hadiste belirtildii

üzere) ‘Hakka yakn melein’ bile muttali olamad yöndür.

Melek veya peygamber veya veli gibi bir ahsa Allah’n en büyük

inayeti, baka bir yöne deil, kendisini ‘özel yöne’ muttali klm olma-

sdr. Nitekim Hzr Hz. Musa’ya öyle demitir: ‘Ben Allah’n bana

örettii ve senin bilmediin bir bilgiye sahibim.’ Çünkü Hzr o bil-

giyi Allah ile kulu arasndaki ‘özel yön’den (vech-i has) almt. Allah

bir kuluna inayet ettiinde, o özel yönü kuldan bakas örenemez.

Her yaratlmn (Allah ile kendi arasnda) böyle bir yön vardr. Allah

o yönden kendisine pek çok ey öretir. Fakat kullarn bir ksm bu

bilgilerin Özel yönden geldiini bilemez. Özel yönden gelen bilgiler,

öncesinde fikir veya düünmenin bulunmad tüm zorunlu bilgilerdir.

nayet sahibi insan, Allah’n o bilgiyi sahibine özel yönden verdiini

bilir.

Sonra Hzr, Hz. Musa’ya öyle demitir: ‘Sen de Allah’n sana ve-

rip benim bilmediim bilgiye sahipsin.’ Hz. Musa kendi özel yönünü

bilmi olsayd, o yönden kendisine gelen bilgiyi de bilirdi; onu bilmi-

yorsa, Hzr onu örenmesi için Allah’a dua etmesine dikkatini çekmi-

tir. Bütün eyay bu özel yönden bildiinde, o bilgi bu müahedeye
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elik eder. lahi iler ve eya Allah’tan meydana gelir ve bu bilgi sahibi

onlara bakar. Dolaysyla âlemde gördüü çokluk kendisini engelle-

mez. Bu durum Hz. Ebu Bekir’in ‘Gördüüm her eyden önce Allah’

gördüm’ ifadesinde dile getirilir. Bu söylemesinin nedeni, daha önce

söylediimiz gibi, eyann yaratl yoluyla Allah’tan çkn görmü

olmasdr. Hz. Ebu Bekir sürekli müahede halindeyken eyann yarat-

l gerçeklemektedir. Bu sayede Allah’tan meydana gelen herhangi bir

eyden önce bizzat Allah’ müahede eder. Bize ulatna göre. Ahali

ile her bir yaratlm arasndaki özel yöne (vech-i has) ve kendini mü-

ahede halinde bütünüyle Allah’a veren birinin kalbinde o yönden ge-

lecek bilgilere Hz. Ebu Bekir’den bakas dikkat çekmemidr. Fakat

biz bu husustaki bilgiyi Hz. Ebu Bekir’in uyarsndan almadk, çünkü

biz onun kastettiini anlamadk veya onun sözleri üzerinde düünerek

bu bilgiyi elde etmedik. Allah bize inayet etmi ve herhangi bir sebep

olmakszn anszn bilgi bize gelmitir. Daha önce özel yön hakkdaki
f

bu bilgiyi bilmiyorduk. Bu nedenle bize anszn gelen bilgiyi yadrga-

dk ve ‘bu bilgi de nereden çkt?’ dedik. Allah bize özel yön kapsn

açtnda, Hak’tan özel yönden bize ait hususlar örendik. Bunun ya-

n sra onun Allah’tan kendisinden var olan her varla yönelik ‘özel

yön’ olduunu anladk. Bunun üzerine kapya balandk ve sekinet

bulduk.

Özel yönün bilgisine ulatn iddia eden insann eriatn edebine

uymas gerekir. Bununla birlikte gerçeklemesi zorunlu ilahi takdirin

ona nüfiz etmesiyle günah meydana gelebilir. Kii öyle bir davran

günah ve eriatn emrine aykrlk olarak görürse, onun özel yönden

bilgi ald bilinir. eriata aykr davrann ‘günah’ olmadna inanr-

sa, Allah’n onu özel yöne muttali klmadn ve bu konuda ona kap

açmadn biliriz. Böyle bir insan, Allah’n kendisine deer vermedii

biridir. Çünkü özel yönden bilgi alanlardan daha çok eriat karsnda

edepli davranan ve -bir ümmi gibi- onun hak ve hakikat olduuna ina-

nan baka kimse yoktur. Özel yönden bilgi alanlar, ileri olduklar hal

üzere bilen kimselerdir. Bu nedenle onlar, eriatn emri ve teklifi kar-

snda kendi paylaryla onu getiren peygamberin ve onunla yükümlü

sradan insann nasibinin bir ve eit olduunu bilirler. Bu balamda
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teklif alannda kimsenin dierine bir üstünlüü yoktur. Çünkü eriat,

baka bir nedenle deil, bizatihi kendisi nedeniyle gelmitir. eriatn

genel hitabnda herhangi birine haram olan bir i, bir tahsis olmaks-

zn, herkese haramdr. Özel yönden bilgi (aldn iddia eden insan),

belirli bir ahs hakknda haramn helal olduunu ileri sürerse, zahirde

knanr ve bütün âlimlere göre kâfir olur. Ayn zamanda özel yönden

bilgi ald iddiasnda da yalancdr. Çünkü özel yönün bilgüerinin en

özeli, eriatlarn getirdii bilgilerdir. Bu nedenle Hz. Peygamber, kz
Fatma’nn üzerine ei Hz. Ali’nin Ebu CehiTin kzn kuma getirmek

üzere evlenme teklifi yapt kendisine söylendiinde öyle demitir:

‘Fatma benden bir parçadr, onu tizen, beni üzer, onu sevindiren, beni

sevindirir. Fakat Allah’n helal kld bir eyi haram ve helal kld bir

eyi de haram yapamam.’ Hz. Peygamber kendisini bilmekle birlikte

özel yön ona haram haram, helali helal olarak braknrm, Hz. Ali’nin

Ebu Cehil’in kzyla evlenmesini yasaklamamt, çünkü onunla evlen-

mesi helaldi. Fakat öyle demitir: ‘Onunla evlenmek istiyorsa, kzm
boamaldr. Allah’a yemin olsun ki, Allah dümannn kzyla Allah

peygamberinin kz ayn adamn ei olamaz.’ Hz. Peygamber kzn
övmü, Hz. Ali de niyetinden vazgeçmitir. Özel yön (teklifin dütü-

ünü ileri süren) tartmacnn iddia ettii bir bilgiyi insana getirseydi,

Hz. Peygamber bu konuda öncelikli olurdu. Hâlbuki öyle yapmam-

tr. Hz. Peygamber en yetkin keif, en genel hüküm ve en geni pay

sahibiydi, çünkü en büyük efendi O’dur.

Her ahsn özel bir vasf olmaldr. Söz konusu vasf ve nitelii

ona Allah özel yönden vermitir. Söz konusu nitelikle Allah, hakknda

mutlu olmayaca ve her eyi kuatan ilahi rahmere eremeyecegi söyle-

nenleri ahirette mudu klar. (lahi rahmet herkese ular), çünkü o

rahmet, tahsis (özel) yönünden sudur etmi, âlimi, cahili, itaatkâr ve

günahkâr kuatmtr. Allah bizi bütün hallerinde rahmetin ulat
kiilerden etsin. Bu haldeyken O’na kavualm. Ayrca özel yönü tan-

dktan sonra eriatn diliyle knanmayanlardan etsin! Müçtehiderin ve

eriatlarn bütün hükümleri, özel yönden ortaya çkmtr. Herhangi

bir kiraba veya delile bakmakszn, rüyann (tabir) gücüyle yorumlan-
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mas bu özel yönden mümkün olabilir. Onu elde etmek isteyen kimse,

söylediimiz artlara uymaldr.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ DOKSAN YEDNC BÖLÜM
'Güzel kelime ve salih amel O'na yükselir'

Münazelesinin Bilinmesi

Adamlar Allah adamlar

Arifler ve geride kalanlar ve önde gidenler

Hiçbirisi hakikatini bilemez

Ayetleri ve sureleri birletiren müstesna

O kii ayak üzerinde Hak ile durur

Kimin knadn veya övdüünü dikkate almaz

Halifeliimizde Allah’tan bize gelmitir

Hükmün hatemlii:

Onu kimseye tahsis etmemitir

Bununla övünmek istemeyiz yoksa eksik kalrdk

Veya bizi baka haline getirirdi

Allah kendinden bir ruh ile seni ve bizi desteklesin, bilmelisin ki,

Allah öyle buyurur: ‘Kim evinden Allah’a ve peygambere hicret etmek

üzere çkarsa...’
492 Hz. Peygamber öyle der: ‘Kimin hicreti Allah’a ise’,,

sonra öyle der: ‘Fetihten sonra hicret yoktur.’ Kastedilen Mekke’nin

fethidir, çünkü fetihten sonra gidilecek bir yer yoktur.

Allah insan nefislerinin evlerini bu doal cisimler/bedenler yap-

mitr. Allah onlar yaratm, düzenlemi ve insan nefislerinin yerle-
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mesi için itidale kavuturmutur. Söz konusu nefisler, Allah’n kelime-

lerindendir. Allah Teâlâ o nefisleri bedenlere üfleyip oraya yerletirdi-

inde, kendisine sahibi olduu bedeni yönetme görevini bildirmitir.

Allah onun yaratlna genel tedbir ve yönetim bilgisini yerletirmi,

sonra özel ve genel yönetiminde de vakitler belirlemi, bunun miktar

ve tarzn eriatn diliyle bildirmi, bu ölçüler doann terazisine uygun

ve münasip olmutur. Bu nedenle özel ve genel tedbir övülmütür. Bu

meseleyi bilen doa bilimciler, öyle demitir: ‘Bu bilginin esas hak-

knda Hz. Peygamberden daha güzel ve daha kuatc bir söz söylen-

memitir. Hz. Peygamber öyle der: ‘Mide ilacn evidir. Koruma ilacn

badr, bütün hastalklarn esas üümedir.’ Hz. Peygamber yeme öl-

çüsünü belirleyerek midenin üçte birini yemeye, üçte birini suya ve

üçte birini dc nefes almaya brakmay emretmitir. IIz. Peygamber

‘Âdemoluna belini kendisiyle dorultaca birkaç lokma yeterlidir’

der. Bu düsturlar, beden evinin yönetimiyle ilgilidir. Nefs-i natka o

evde Allah’n hükmüyle hüküm vermeyi sürdürür. En sonunda srrna

-Allah’n hükmüne göre hüküm vermi olsa bile- kendisi sabitken hü-

küm verenin gerçekte Allah olduu bilgisi açlr. Bu durumu müahede

ettiinde, beden karanlnda snrl ve hapis kalmaktan rahatszlk du-

yarak uzaklamak ister. Allah'n kendisine amelinden hor ve zelil bir

binek hazrladm görür. Bu binek huysuz bir binek deildir; katrdan

küçük eekten büyük berzah bir binektir. eriat onu Burak diye isim-

lendirmitir, çünkü o havada imein domas gibi doa âleminden

domutur. Bu nedenle Allah ona hzl yürüme özellii vermitir. Bu-

rak ayan bir anda en ileri noktaya atabilir. Bu durumda nefs-i natka,

beden ehrinden hicret etmek üzere çkarak Mele-i a’la’nn melekût ve

ayetlerini basiret ve ibret gözüyle incelemeye balar. Bu ayetler ona

Allah hakknda bilgi kazandrr. Varlklar vc olgular âleminden uzakla-

arak kendisine geldiinde Hak onu karlar ve kendi yannda en hayr-

l menzile yerletirir, daha önce bilmedii hususlar ilahi hitap ile ve -

aradaki münasebet nedeniyle- meiyet müahedesiyle öretir. Artk,

Hz. Musa’nn kendisine anszn gelen tecelliyle baylmas gibi, hiç bir

ey anszn ona gelip o eyin nezdinde helak olmaz. Çunku Allah ona

Muhammedi surette tecelli etmitir ve o da Muhammedi surette

Hakk’ görür. Muhammedi suret, Hakk’n kendisinde görülebilecei
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en kamil ve yetkin surettir. Böylece Allah bu suret vastasyla kiiyi sa-

dece Muhammedîlerin ulaabilecei bir makama yükseltir. Oras hüvi-

yet menzilidir. Artk o sürekli gayb âlemini müahede eder. Onun du-

yu âleminde izi vc eseri kalmaz. Bu müahede Abdulkadir Geylanî’nin

en özel arkadalarndan birisi olan Badad Ebu’s-Suud b. e-ibPin

müahedesiydi.

Bu müahede sahibi, hüviyet sahibinden bakadr. Aksine onu me-

lekût âleminde hükümdar olarak görür. Bu balamda müahede eden

herkesin müahede ettii eyin suretini giymesi gerekir. Bu müahede

sahibi el-Melik’in suretiyle zuhur eder ve olu âleminde tesir, tasarruf,

hüküm, iddia ve ilahi güçle zuhur ederek ortaya çkar. Böyle insanlara

misal olarak Abdulkadir el-Cili ve Merakeli Ebu’l-Abbas es-Sebtî’yi

verebiliriz. Onunla karlatm ve kendisiyle sohbet ettim. Ona cömert-

lik terazisi verilmiti. Abdulkadir’e ise güç ve himmet verilmiti ve bu

nedenle ilerinde es-Sebtfden daha kâmildi.

Bu makam sahipleri iki ksmdr: Bir ksm dilin edebine riayet

eder. Onlara misal olarak Ebu Yezid el-Bestami ve Süleyman ed-

Dineveri’yi verebiliriz. Bir ksmnda ise Hakka ulaug için atahadar

ortaya çkar. Bunlara misal olarak Abdülkadir’i vb. verebiliriz. Bu kii-

ler, hem cinsleri, benzerleri ve hatta makamda kendilerinden üstün

olanlar üzerinde baskn görünürler. Bu davran tasavvuf yolunda ede-

be riayet edenlere göre saygszlktr. Bu balamda Allah nedeniyle Al-

lah’a kar atahat sözleri söylemek, hemcinslerine kar atahat ifadele-

ri söylemekten daha üstün bir saygdr. Çünkü Allah -bütün surederi

kabul ettii için- kendine kar atahat söylenmesini kabul eder. Hâl-

buki insan hemcinsinin kendisine kar söyledii atahat kabul etmez.

Çünkü o Allah katnda ilahi bir makama baldr ve bu makam özel

yöndendir ve bilinmeyen bir makamdr. Ona kar atahat söyleyen

kimse kastl veya kendi gayretiyle olmadan da yalan söyleyebilir. Buna

mukabil Allah’a kar yalan söylenemez. Bu yönüyle Allah, âlemdeki

bütün surederi kabul eden ctüm heyula’ gibidir. Ona hangi suret nispet

edilirse edilsin veya hangi sureti izhar edersen et, b nispeti yaparken

doru söylemi olacan gibi zuhur da dorudur. Çünkü sureder,

O’nu izhar eder. Snaî (yapma) heyula ise bu durumu kabul etmez. O
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sadece belirli surederi kabul eder. Bu balamda insan bazen ona neyi

nispet edeceini bilemez ve snaî heyulann kabul etmeyecei surederi

kendisine nispet eder. te Allah'a kar ve menzil sahipleri olan Allah

ehline kar atahat söylemede durum böyledir.

Abdiilkadir Geylani (el-Cilî), kendi halinde, Hakkn suretiyle pey-

gamber ve velilere kar atahat söyleyenlerdendi ve bu nedenle dili

masum deildi. Ben Allah’a ve Allah ehline kar hayali bir mertebede

atahat söyleyen baz insanlar gördüm. Biz böyle insanlardan söz etmi-

yoruz. Çünkü onlar, Hakkn kapsndan uzaklatrlm vc doruluk

oturandan (makad- sdk) kovulmu kimselerdir. Onlar, hallerinin

çounda meru hükümleri ortadan kaldrmadklar halde yükümlülük

sebebi olan akllar yerindeyken de hükümlere uymadklarn görürsün.

Ksaca Allah’a kar naz yapmak, Allah’a yakn kimselere göre doru

bir davran deildir. Naz sahibi olmakla birlikte Allah’a yaknlk iddia

edenin yalcnlk makam hakknda bilgisi olmad gibi Allah’a gerçek

anlamda ehil olma hakknda da bir bilgisi yoktur.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

ÜÇ YÜZ DOKSAN SEKZNC BÖLÜM
'nsanlara öüt veren beni tanmamtr, onlara hatrla-

tan beni tanmtr, artk sen de o iki adamdan diledi-

in ol' Münazelesinin Bilinmesi

Yaratklar Hakkn zatnn gölgesi

Bilinecek ve görülecek bir varl yok iken

O var olunca onunla var olunur, yürüyünce onunla yürünür

Onun kendisi o deildir ve varl beerdir
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Varl olmayann varlndan hayrete düülür

O kaybolsa, fayda ve zara r olmaz

Bu söylediimi akl bilemez

Onu güne ve ay bilebilir

Güne dii, dolunay ise hakim erkek

Üzerinde iyice düünürsen anlayacaksn

ikisi arasmda çocuklar doar

Onlar doanlardan bakas deildir, bari ibret al

Zatnda say olan bire atm
Zuhurun sebebidir, kevn ve baka ondadr

Allah kendinden bir ruh ile bizi ve seni desteklesin, bilmelisin ki,

Allah öyle der: ‘Onlara Allah’n ayetlerini hatrlat .’
493 Bu balamda yü-

ce kitabnda peygamberine emrettii hususlardan birisi uydu: ‘De ki

size bir eyi öüt veriyorum .’494 Allah öyle der:
f
Veya onlara ac bir azap

gelecektir.’
4'*

Bu münazelenin esas, zikredilen üç ayete dayanr. Buna göre öüt

gafil âlimlere ait iken vaaz bütün insanlara yaplamaz. Bu nedenle bata

‘insanlara vaaz eden beni tanmamtr' denildi. Çünkü onlara vaaz

eden kimse, benimle deil, benden olan bir eyle kendilerine vaaz ede-

cektir. Ayn eküde insanlar korkutan da (benimle deil) benden

meydana gelen bir eyle onlar korkutmutur. Bu balamda tevik,

korkutmann yerini alamaz. Çünkü tevik, bana dair olabilirken kor-

kutma benden meydana gelen bir eyden olabilir.

Ayette geçen ‘akim gün5

,
herhangi bir zaman benzerini meydana

getirmeyen gün demektir. Yani kendisinden sonra ondan meydana ge-

lebilecek günün bulunmad gündür. Çünkü dünyadaki her gün ön-

ceki bir günün oludur. Bu yönüyle o ikisi, gece ve gündüzün ikizleri-

dir. Gece dii gün erkektir. Bunlar birleir ve kendilerinden sonra ge-

len gündüz ile geceyi doururlar. Onlarn geliiyle birlikte anne ve ba-

ba gider. Çünkü onlar hiçbir zaman bir araya gelmezler. Gece gündü-

zü sarp birbirlerine girdiklerinde, her birisinde meydana gelen i ve



322 Fütûhât- Mekkiyye 14

hadiselerin doumu gerçekleir; bunlar Hakkn enlerindendir. Gün-

düzde meydana gelen hadiselerin doumu için gece erkek ve gündüz

dii olur. Buna mukabil geceleyin meydana gelecek hadiseler için gün-

düz erkek gece dii olur. kizin doumu için gece dii gündüz erkek

olur. kizler ikinci gün ve onun gecesidir. Gece asildir. Gece karsnda

gündüz Âdem karsnda Havva gibidir. Sonra birleme ve doum
gerçekleir.

FASIL

Vaizin Yapa Birinci Vaaz

Bu vaaz, gayrete gelerek veya tazim etmek amacyla, Allah’m em-

rettii bir ii yerine getirdiini görerek Allah’ ve peygamberini övmek

üzere o makamda öyle demesidir: ‘Peygambere itaat eden, Allah’a itaat

etmitird
496

Böyle söylemekle Kitap ve Sünnete göre Allah için bir i

yapm olursun. Yoksa nefsinin hevasyla veya doal bir gayretle veya

kevni bir yüceltmeyle bir ey yapm olmazsn. Hz. Peygamber öyle

buyurur: ‘çinizden birisini, yatana uzanmken bir hadisim kendisi-

ne geldiinde ‘Bana Kuran okuyun’ dediini görmeyeyim. Allah’a ye-

min olsun ki, hadis Kuran gibidir veya daha fazlasdr.’ Burada ‘daha

fazla’ derken hadisin mertebesini yüceltmek amac tar. Çünkü Kuran-

1 Kerim kendisiyle Allah arasndadr ve bu araclkta Cebrail vardr.

Hadis ise Allah’tan peygamberine ular. Bilindii üzere, isnat zinci-

rindeki yaknlk uzaklktan daha deerlidir. Bir tane bile olsa, zincirde-

ki bir râvinin dümesi, isnad deerli klar, çünkü râvinin aktard ha-

berdeki etkisi ve hükmü azalr. Bu yönüyle haberin aktarann etkisini

tamas kaçnlmazdr. Dolaysyla haber aktarld asl halinde kal-

mayaca gibi bir insann ‘bu falancann sözüdür’ demesi o sözü akta-

ran veya duyann demesiyle ayn derecede doru deildir. Bu durum

dil ve lisann deimesinden kaynaklanr. Çünkü mütercim konuulan

sözü tam aktarmak yerine ancak anladn aktarabilir. Sana bir sözü

aktarlan kimseyle ayn dönemde yaarken o sözden anladnla sana
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sözü aktarann anlad bir olmayabilir. in en nihayeti, bu dereceden

benzerine inmi olmasdr. Hz. Peygamber’in ‘daha çok’ diye bir ifade

kullanm olmasnn nedeni, gerçekte durumun öyle olmasdr. Bu ne-

denle hadis Kuran’dan ‘daha fazla’ saylmtr. Kuran’m vastayla gel-

diini söyledik. Bunun delili ‘Onu Cebrail indirdi
3497

ve ‘De ki onu. Ru-

hu’l-kuds rabbinden indirdi’
498

, ‘Sana vahyi indirilmezden önce Kuran’ ace-

leyle okuma, de ki rabbim bilgimi arttr*
499

ayetleridir. Son emirde kaste-

dilen, vastalarn ortadan kalkmasyla Allah’tan dorudan ulaan bilgi-

lerle bilgi artdr. O ise kendisine ‘Kuran’ denilmeyen hadistir.

^

Vaazda Kitabn veya Sünnetin dna çkmamak gerektii gibi an-
’

lamsz hususlara dalp Yahudilerden, Hristiyanlardan ve tefsir Etapla-
j

rnda Allah’n anna veya peygamberlerin mertebesine yaramayan i

hususlar aktaran tefsircilerden nakil yapmamaldr. Anlatlr ki, birisi \
's

mehur vaizlerden Mansur b. Ammar’ ölümünün ardndan rüyasnda <

görmü ve ona öyle demi: ‘Ey Mansur! Neyle karlatn?’ Mansur

öyle demi: ‘Allah beni önünde durdurup öyle dedi: ‘Ey Mansur! t

Bana neyle yaEatn?’ Ben de cevap verdim: ‘insanlara vaaz veriyor ve
|

öüt ediyordum.’ Allah öyle dedi: ‘Ey Mansur! Zeynep ve Suad’n
\

iirleriyle mi bana yaklamak isteyip kullanma vaaz veriyordun?’ Sonra \

da bana minberde okuduum âEarn sevgililerine yazdHar iirleri

hatrlatt. Bu durum bana ar geldi. Sonra öyle dedi: ‘Benim bir dos-

tum senin meclisinde bulunmu ve sen o mecliste öyle demitin: ‘Al-

lah’m! çimizden kalbi en kat, gözü en yasz olanmz bala!’ Ora-

daki velim ise öyle demiti: ‘Allah’m! Bu nitelie sahip her Em ise

onu bala!’ Baktm ve senden daha kat kalpli ve kuru gözlü Emse

görmedim. Velimin duasn kabul ettim ve seni baladm.’ Bir vaiz

vaaz ederken, Allah’ hatrlatan iirlerin dnda bir iir okumamaldr.

Çünkü böyle iirler, Allah ehlinin söyledii ve söylenmesi ve dinlenme-

si helal sözlerdir. Çünkü o, Allah adnn kendisinde anld sözdür.

Vaiz Allah’a dair ister övme amaçl ister nesebinden söz etmek

üzere Allah’tan bakas adna yazlm bir iir okumamaldr. Böyle bir

davran, Allah’a yaklamak üzere necaset ile abdest almaya benzer.

Çünkü yaratlm hakEndaE bir söz, hiç kukusuz E, yaratlmtr.

Allah Etabnda bu konuya dikkat çekerek öyle der: ‘Niçin Allah'n ad-
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mn üzerlerinde anld eyleri yemiyorsunuz?500 Baka bir ayette
‘

Allah’n

adnn zikredilmedii eylerden yemeyiniz, onlardan yemek günahtr
’501

buyurur. Allah’tan bakas için yazlm iirler, Allah’tan bakasna tah-

sis edilmi demektir. Çünkü niyetin eyada bir etkisi vardr. Allah öyle

der:
‘

Onlar dini bütünüyle Allah’a tahsis ederek ibadet etmekle yükümlü-

dürler .’
502

hlâs niyet demektir. air, sevgilisini övmek ve tanklna

göre ehil olmayan birini methetmeyi amaçlamtr. Kardelerimden

biri bana bir mektup yazm, mektupta beni o kadar övmütü ki, sade-

ce lakap olarak altm üç lakap saym, ben de ona öyle yazmtm:
‘Onlarn ahitlikleri yazlacak ve hesaba çekileceklerdir.’ Ardndan Hz.

Peygamber’in ‘Allah’a kar kimseyi tezkiye etmem’ ifadesini yazdm.

Hz. Peygamber bir insan tezkiye etmek yerine öyle derdi: ‘Onun öy-

le olduunu zannediyorum.’ Allah Teâlâ öyle der:
‘

Nefislerinizi tezkiye

etmeyiniz. O takva sahiplerini en iyi bilendir
'503 Bu sözleri söyleyen kii,

balangçta hangi tarzda olursa olsun, Hakkn mertebesine (yaklama-

ya) niyet etseydi, belki de o davran Allah’a yaklamaya vesile olurdu.

Çünkü ameller niyederc göredir ve herkes için ‘niyet ettii ey vardr.’

Çünkü Allah insann içinde olan eyleri bilir ve Allah’n srlar kendin-

de izhar edecei gün vardr. Dine göre Allah’a yaknlk saylan her i,

üzerinde Allah’n adnm anld ve Allah’a tahsis edilmi hususlardan-

dr. Söz konusu iir gazel tarznda yazlm olup onda mekânlardan,

bahçelerden, bölgelerden söz edilse ve bunlar, ilahi marifetlerde ve bil-

gilerde kendileriyle ilgili hususlara iaret etmek üzere kullanlm olsa

bir sorun yoktur.

Bir insan çkp bunu inkâra kalksa, bu hususta kendisine dayana-

camz bir ilkemiz vardr. öyle ki: Allah Teâlâ kyamet günü kullar-

na kendisinde inkâr edilecei bir surette tecelli edecektir. nsanlar o

suretten kaçarak öyle diyeceklerdir: ‘Senden Allah’a snrz. Sen bi-

zim rabbimiz deilsin.’ Allah öyle der: ‘Ben sizin rabbinizim.’ Ki ger-

çekte de O’dur. Burada Allah’n tecellisinde bir sr vardr ki inançlar

ve inanç farkllklarn örenmek üzere o srr aratrmalsn. Ayn du-

rum bu lafzlar için geçerlidir. Onlarda isimlendirilenin sureti Allah’tan

bakas olsa bile, durum söyleyenin niyetinden bakadr. Çünkü Allah

ona ancak bu konudaki niyetine göre davranr ve söyleyenin hali söze
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yansr. Nitekim ‘söze ve söyleyene bak
5
denilir ki, sözü söyleyenin hali

kastedilir. Sözü söyleyen dost ise, söz kaba bile olsa dostluk bildirir;

söyleyen düman ise ho bile gelse sözü dümancadr. Biz de iirleri-

mizde bunu söyledik. Bizim iirlerimiz de farkl suretlerde ilahi bil-

gileri anlatr. Kullandmz suret ve formlar, cesaretlendirme, övgü,

kadn isimleri veya nitelikleri, nehirler, mekânlar ve yldzlar gibi hu-

suslar içerir. Bu konuda Mekke’de Tercümanü'l-Evak diye isimlendir-

diimiz bir kitap yazm, daha sonra onu Zeairu’l-A’lak dediimiz bir

kitapta erh etmitik. erhi yazmamzn nedeni, bir Halep fakihinin o

kitapta söylemi olduumuz bütün iirlerle ilahi bilgüeri vb. hususlarn

kastettiimiz hakkndaki ifademize tepki göstererek öyle demesiydi:

‘Böyle yapmasnn nedeni din (âlimi) olmasdr. Dine böyle bir gazel

ve iiri nispet etmek istememitir.’ Böyle dedii için de Allah kendisine

hayr ihsan etsin. Çünkü böyle itirazlar ve eletiriler, insanlarn yarar-

land bu tarz erhlerin yazlmasna yol açan sebeplerdir. Biz de o er-

hi yazarak, niyetimizin doruluu ve iddiamzn sahihliini o fakih ve

benzeri kimselere göstermi olduk. Fakih kitabn erhini okuyunca,

söylediklerine tövbe etti ve Allah’a yöneldi.

Bu balamda (iyi niyet sahibi olmann gereklilii hakknda deriz

ki): Bir adam evlenme niyeti tad bir kadnn yüzüne bakarken gö-

rebiliriz ve o esnada adamn evlenme niyeti tadndan haberimiz

yoktur. Bu durumda insafl davranp bilmeden tepki göstermemeliyiz.

Onu böyle davranmaya sevk eden sebebi sorarz ve bize kadnla ev-

lenme niyeti tad söylenir. Belki bakan adam doktor, kadn hasta

olabilir ve hastalk nedeniyle yüzüne bakmak gerekebilir. Bize hastalk

doktorun kadnn yüzüne bakmasn gerektirmitir denilirse, baklmas

helal hatta -peygamberin bu konudaki emri nedeniyle- ibadet olan bir

eye baktn anlarz. Binaenaleyh böyle bir ihtimal var olduu için,

peinen tepki göstermeyiz. Bu ihtimaller ortadayken, yadrgayana tep-

ki göstermek bakana tepki göstermekten daha iyidir. Çünkü tepki an-

cak ihtimal bulunmayan durumlarda olabilir. Bu konu, gerçek dindar-

larn deil, dindarlk iddiasndaki insanlarn çounun hata yapa bir

konudur. Salam ve köldü dindarlar, tepsi göstermek söz konusu ol-

duunda öncelikle kendilerine kar ihtiyatla davranrlar. Çünkü artla-



326 Fütûhât- Mekkiyye 14

n deitiren durumlar olabilir. Allah bizi insanlara kar iyi zan sahibi

olmaya tevik ermitir, yoksa körü zann tevik etmemitir. Dindar biri

bu zanla hareket ederek kimseye tepki göstermez. Ayette ‘baz zanlarn

günah olduu’ zikredilmitir. (Dindar düünür ki) Belki böyle bir zan,

yasaklanan zanlardandr ve onun günah ksm ‘söylenmesidr.’ Gerçek-

te zannn doru olmas, durumu deitirmez, çünkü Allah sadece ‘zan’

olmas nedeniyle sahibini cezalandrr. Zan sahibi bilmedii halde ih-

timal dâhilindeki bir hususu dillendirmitir; hâlbuki bunu yapmaya

hakk yoktur. nsann kendisine kar kötü zan sahibi olmas, bakasna

kar kötü zan sahibi olmasndan daha iyidir. Çünkü insan kendisi

hakknda basirete sahipken bakas hakknda basirete sahip deildir.

Dolaysyla insann kendisi söz konusu olduunda, kötü zandan söz

edilemez; çünkü insan kendini bilir. Biz sadece bakas hakkndaki kö-

tü zarmyla irtibatlandrarak ‘kendisi hakknda kötü zan sahibidir* de-

dik. Böyle bir ifade kullanm olmamz, bir söz uyumundan kaynakla-

nr ve bu durumun dinî hakikatler içinde de bir yorumu vardr. öyle

ki: nsan nefsinin bir davranm yadrgadnda, kendine kyasla ya-

drgad bu davrann yadrganmas gereken bir davran olduu

hakknda bir bilgiye sahip deildir. Aksine bu konuda bir zann vardr.

Öyleyse insann kendi nefsüe kar kötü zan beslemesi, daha doru-

dur. Çünkü Allah’n öyle kullan vardr ki, onlara ‘dilediinizi yapn sizi

baladm’ denilmitir. Onlar ancak eriatn yapmalarna müsaade et-

tii davran yerine getirmilerdir. Bununla birlikte onlarn böyle bir

hitaba mazhar olduklar hakknda bilgileri olmayabilir ki bu durum

sahih bir hadiste zikredilmitir. Demek ki bir insan Allah katnda ken-

disine mübah klnm bir ii yapm, fakat kendisinin bundan ve bu

durumda olduundan haberi yoktur. Hâlbuki Allah katnda kendisine

bu iznin verildii kimselerdendir. Bu nedenle insann kendisine kar

su-i zan sahibi olmas ifadesini kullandk. Çünkü Haklan yönünden

böyle bir ihtimal bulunduu için, kendisi hakknda basirete sahip ol-

mayabilir. Allah bir insann bu kavimden olup olmadn örenmesini

salayacak bir alamet yaratmtr. Bu balamda insann kendi cannn

Allah katnda bakasnn canna göre kyaslanmayacak ölçüde deerli

olduu er’î delille sabittir. Bu nedenle intihar etmek, bakasn öldür-

mekten daha büyiik günah saylmtr. Veya insann kendisine sadaka
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vermesi, bakasna sadaka vermesinden daha üstündür. Öyleyse gerçek

âlim, hem kendi nefsi hem de bakasnn nefsi hakknda dinini temize

çkarabilen (haklarm yerine getiren) kimsedir. imdiye kadar dine ve

bilgiye yönelen insanlar arasndan böyle düüneni görmedim. Bu bil-

giyi kullanmamz salayp onu ihmal etmemizi engelleyen Allah’a

hamdolsun!

Bu konulan zikretmemiz Allah’n kullar için yararl olmasayd ve

onlara nasihat tekil etmeseydi, bölüm bunu gerektirmi olsa bile, bu

konuda bu kadar geni açklama yapmazdk. Bu bölüm, vaaz vc nasihat

bölümüdür. Allah indirdii vahiyde peygamberine öyle der: *Rabbinin

yoluna hikmetle ve güzel öütle (mevizeti'l-hasete) çar .

’

504
Yani zikretmi

olduumuz sözlerle çar! Bu ifadeler, tarafmzdan Allah’n kullarna

yönelik bir tavsiyedir. Biz bu konumada hikmet ile hükmü bir araya

getirdik; çünkü onlar yerlerine yerletirdik. Hâkim ii menziline yer-

letiren ve hiçbir ie mertebesini tarmayan kimse demektir. ‘Güzel

öüt’, söyleyenin müahede ederek söyledii tavsiyelerdir. Çünkü

(hasene kelimesinden türetilmi) ‘ihsan’ görür gibi Allah’a ibadet et-

mek demektir. Peki O’nu gördüünden emin olana ne denir? Hiç ku-

kusuz bu, daha güzel ve daha salam bir durumdur.

Bazen (vaaz edenin) sözü kincidir ki, bununla bir ii yerine ge-

tirmek üzere Allah için yardmlamak kastedilir. Yardmlamann tarz

udur: eriat bir fiili kendinden meydana geldii kimse hakknda ya-

drgam olabilir. Alim-müminin bu konuda âri ile beraber hareket

etmesi gerekir ve âri’e yardm eder. Bu durumda âri ile birlikte iki

kii olurlar. Tek olmak ise bu tepki gösteren kimsenin inkârnda ve

vaaznda âri’e yardmc olduunu bilmemesidir. Bunu bilmeyerek

öyle der: ‘Bu konuda yalnz kaldm.’ Hâlbuki o sadece eriata yardm-

cdr. Ayn zamanda bu kii, verdii ilhamla kötülüü yapana ‘yapma’

diyen melein de yardmcsdr. eytan da bu esnada ona ‘yap’ diye

ilham eder. (eriatn bir insandan meydana gelmesine tepki gösterdii

fiili yapana tepki gösteren) vaiz, melekle birlikte ikinci çiidir, çünkü

melek, Allah’n kendisine yasaklad hususlarda kulu kötülükten en-

gellemekle yükümlüdür. te söz konusu insan, bu konuda melee yar-

dmc olur ve Allah için bu ii yapan ikinci kii haline gelir. Bazen
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âri’c yardmc olur ki kastettiimiz peygamberdir. Böylece daha önce

o fiili sahibinde knarken ve bu konuda kendisine nasihat ederken,

imdi daha önceki peygamberin nasihati karsnda ‘ikinci’ olur. Bir

adam Hz. Peygamber’den kendisini cennette refiki yapmasn istemi,

Hz. Peygamber ise ona ‘çok secde yaparak nefsine kar bana yardmc

ol’ demi, yani ondan yardm istemiti. Böyle bir durumda yardm is-

tenen kimse, ikinci olmutur: o ve peygamber! Allah öyle buyurur:

‘yilik ve takva hususunda yardmlan .’
505 Baka bir ayette 'Allah’tan yar-

dm isteyin’
50* denilir. Burada Allah kendisini kullaryla fiilde ortak kl-

mtr. Allah’n ancak bir araç ve vastayla yapt iler bu konuyla ilgi-

lidir. Bu meseleyi ancak Allah’n srlarn ve hakikatleri bulunduklar

hal üzere bilenler anlayabilir.

Nefisten habersiz kalma! Sana söylediim kimselere (Allah’a, me-

lee ve peygambere) yardmc ol ki, akbetin övülsün ve yardm ettiin

karsnda yardmdan pay alabilesin. Kul öyle der:
‘

Ancak senden yar-

dm isteriz.’
5117

Allah öyle der: ‘Bu süre benimle kulum arasnda ikiye

bölünmütür; kuluma istedii verilecektir.’ Allah’n ‘benimle kulum

arasnda’ demi olmas, yardmn hüküm itibaryla bir ksmnn Allah’a

bir ksmnn kula ait olmas demektir. Allah namazn var olmasn ira-

de buyurduunda, hiç kukusuz ki, namazn kendisiyle ortaya çkt
mahallin bulunmas arttr.

FASIL

‘Onlara Allah’n günlerini hatrlar
1

Ayetinin Yorumu

Allah Teâlâ
‘

Onlara Allah’n günlerini hatrlat™
0* buyurur. Bu gün-

ler, gerçekte, nefeslerin günleridir, çünkü onlar, ‘gün’ ad verilen en

ksa zamandr. Kastedilen ‘0 her gün bir itedir
’509

ayetini hatrlatmak-

ür. Bunlar, Allah’n günleridir ve sen onlardan gafilsin. ‘Kalbi alan kim-

se için bu konuda öüt vardr
™ 10

ayeti de bu kapsamdadr. ‘0 her gün bir

itedir
’511

ayetine iaret vardr. Kalbin zikredilmesi, hallerde bakala-

may anlayan veya hallerin kendisinin üzerinde bakalatn anlayan
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kimseye iaret eder. Buradan Hakk’m e’nleri ve kendilerinde Hakk’n

her bir ite bulunduu günlerin hakikatleri örenilir. e’n bir ey iken

kabiliyetler çok ve farkldr; e’n, kabiliyederin deimesi ve farklly-

la onlarda deiir ve bakalar. Baka bir ifadeyle e’n, Allah’tan bir

olarak çkarken âlemin surederinde çoalr. Bu durum, pek çok aymada

ve gölgelerde çoalan ahsn suretine benzer. Bu çokluk farkl klarda

kaynaklanr. Ayetin devamnda ‘

veya kulak veren...’
512

denilir. Yani

kendisine ‘O her gün bir itedir
1513

ve benzeri ayeder okunurken kulak

veren ve ‘ahit olan
,51i

kii kastedilir, Böyle bir insan kendinde hallerin

deimesine ahittir ve böylcce 'Allah’tan gelen bir basirete sahiptir.

Bunlar, kulun benzerlerine hatrlatmas gereken Allah’n günleridir.

Bunlar, nimet veya Allah’n kendilerinde geçmi nesilleri cezalandrd

intikam günleridir.

Bilmelisin ki, dünya hayatnda belalar nimederden daha çoktur.

Çünkü Allah belann bulunmad saf bir nimet verdiinde, onun hak-

k olan ükrü yerine getirmelerini ve o nimeti var etmek yoluyla hak

edene izafe etmelerini ister. Bunun yan sra o nimeti Allah’n kulla-

nlmasn istedii yerde kullanp kullanmadklaryla ilgili olarak kullar-

n hesaba çeker. Nimetiere böyle bir gözle bakan insan onlardan nasl

haz alabilir ki? Musibet ve skntlar demek olan belalar nimetierin

içermi olduu yükümlülüün bir benzerini içerir. Bu balamda bela-

lar nedeniyle insanlar, sabretmek, belann kaldrlmas için Allah’a

dönmek, rza haliyle -veya nefsi Allah’tan bakasna ikâyetten alkoy-

mak demek olan- sabrla onlar karlamakla yükümlüdürler. Allah’

bakasna ikâyet etmek, son derece cahilce bir davrantr. Çünkü i-

kâyette bulduun rahatlk nedeniyle böyle yapmakla güçlüyü zayfa

ikâyet etmektesin. Hâlbuki ikâyet edilemeyecek birisine ikâyet eder-

sin, çünkü onun elinde bir ey olmadn ve belay ancak sana indire-

nin kaldrabileceini bilirsin. Bilirsin ki dünya bela/imtihan yeridir ve

dünyada nimetler bir an bile beladan yoksun kalmaz. Nimetteki bela-

nn en az, nimet verenin nimete karlk ükür istemesidir. Nefse bun-

dan daha ar gelebilecek hangi yükümlülük vardr? Bu nedenle Allah

Teâlâ
‘

Kullarm içinden tkrecienler azdr’
515

buyurur. Çünkü onlar, ni-

metlerin karlnda ükrün zorunlu olduu nimetler olduunu bil-
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mezler. Bu görüümüzü ‘Bu konuda sabreden ve ükrederler için ayetler

vardr
’516

ayeti destekler. Ayet gemideyken iddetli rüzgâr ve soukla

karlaanlar hakkndadr; içerdii nimete kar ükür istenirken güçlük

ve korkuya kar sabr istenmektedir.

Allah’n kelamn iyi düün ve anla ki, fayda bulasn! Allah ayeti

aklllara öüt olsun diye indirmi ve öyle buyurmutur: ‘Derin akl

sahipleri öüt alr .’
517

Nasibin sadece dinlemek olmasn!

FASIL

Akîm/Ksr Gün

Akîm/ksr gün, kendinden bir eyin domasna imkân vermeyen

demektir. Ksr benzerinin anne-babas deildir. O günün akm diye

isimlendirilmi olmas, ardnda bir günün bulunmayndan kaynakla-

nr. Haftann günleri içinde Cumartesi akm gün olduu gibi ebed de

akimdir. Bu günün gündüzü cennetlikler için daimak iken gecesi de

cehennemlikler için sürekli karanlktr. Bu nedenle büyük günah sahip-

leri orada ölür; onlar cezalar tamamlandktan sonra cehennemden

cennete çkarnlacak kimselerdir. Çünkü ehlinin dndaki kimseler için

cehennemde sürekli kalmak yoktur. Hz. Peygamber sahih bir hadiste

öyle der: ‘Cehennem ehli orada ne ölür ne dirilir. Fakat insanlara gü-

nahlar nedeniyle bir ate temas eder. Allah orada kendilerini öldürür.’

Böylece insanlar cehennemde bir ekilde uyurlar, öyle ki, günah amel-

leri kendileriyle yaptklar organlara musallat olduunda, atei hisset-

mezler. man ise o atein kalbe ulamasn engeller. Bu durum kalple-

rindeki tevhidin inayetinden kaynaklanr. Öyleyse tevhit ilmi, uyurken

insann ölümü gibi, atete onlar öldürür. man ise cehennem kapsn-

da durur ve onlar bekler. Allah onlar bu uykudan uyandrdnda,

kömüre dönmü bir haldedirler. Allah onlar çkartr ve hayat nehrine

batrr. Orada bir tohumun baakta yetimesi gibi biterler, sonra cen-

nete girerler. Artk cehennemde dünya hayatmda genel itibaryla Al-

lah’n bir olduunu bilen kimse kalmaz.
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Cennetliklerin cennette bir takm ölçüleri vardr. Bu ölçülerle gü-

nein dünyada doumuyla batmna kadarki sürenin bitimini örenir-

ler. Bununla birlikte cennette güne yoktur. Günein dolamyla ger-

çekleip günein doumunun ve batnn meydana gelmesini salayan

hareket, cennetin üzerindeki Ada feleinde bulunur. Ada felei cen-

netin çatsdr ve ayn hareket orada da mevcuttur. Cennetlikler, ‘burç-

lar’ diye ifade edilen bu ölçülere keif gözüyle bakarlar. Çünkü o felek

‘Burçlar sahibi göe yemin olsun ki ...’
518

ayetinde belirttii üzere, Allah’n

üzerine yemin ettii göktür. Onlar bu ölçülerle dünyada ‘sabah’ ve ‘ö-

len’ denilen vakiderin tanmn ve hallerini örenirler. Dünyada bulun-

duklar zaman içinde onlar için ‘yats’ ve ‘akam’ denilen vakider ve o

vakiderde halleri vard. Bütün bu vakideri (o ölçülerle) cennette hatr-

larlar ve Allah da onlara nzklar getirir. Nitekim Allah ‘sabah, akam

onlarn rzk oradadr’51 ”
buyurur. Kastedilen, onlar tarafndan bilinen

bir vakitteki belirli ve özel rzknr. Bunun dnda olan ise kesintisiz ve

sürekli yenilen yemeklerdir. Yemekteki bu süreklilik, bedeni besleyen

nimetin ta kendisidir. Fakat insanlarn çou onu bilmez. Onu sadece

doa bilginleri bilebilir. Yemekteki süreklilik u demektir: nsan doy-

mak için yemek yer. Fakat yemek, gerçekte besin olmad gibi gerçek-

te yemek de deildir. Böyle bir dununda yiyen insan, hâzinesinde mal

biriktiren bir vergidâr gibidir. Mide yemek ve içeceklerin topland

bir hâzinedir. nsan mide hâzinesine yemek ve içecekleri yerletirip

elini sofradan çektiinde, doa besinleri yönetmeye ve ilemeye balar

ve yemekler bakalarlar. nsann alp verdii her nefeste yemek bede-

ni besler. Öyleyse insan sürekli beslenme içindedir. Böyle olmasayd,

beslenenlerin yapsnn düzenindeki hikmet anlamszlard. Hâlbuki

Allah hikmet sahibidir. Hazine boaldnda vergidâr olan doa, hâzi-

neyi dolduracak besini aramaya çkar. bu hal üzere devam eder ve

insann beslenmesi böyle gerçekleir. Öyleyse dünya ve ahirette her

nefes beslenme devam eder. Allah cehennemlikleri de bu ekilde yemek

ve içmekle nitelemitir, fakat oras ‘bela’ diyardr. Böylece ackarak

yerler, susayarak içerler. Cennetlikler -acktklar için deil- haz alarak

yerler ve içerler. Onlar ackmazlar, çünkü ‘besin’ denilen eylerin sak-

lama hâzinesinde saklama vaktinin bitmesiyle birlikte besin alrlar ve

kendisini yönetecek eyle birlikte doaya koar. Dolaysyla sürekli haz
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ve lezzet içindedir. Cennedikler besini saklama hâzinesi hakkndaki

açk bilgileri nedeniyle doay -ackarak ve muhtaç kalarak- ihtiyaçlar-

na yönlendirmezler. Cehennemlikler ise (mideleri hakknda) perdeli-

dirler ve haznelerindeki besin miktarn bilmezler, ackrlar, susarlar;

çünkü onlar hakknda amaç, üzülmeleridir.

Bu açklamalarla birlikte hazzn bilgi ve acmn bilgisizlik olduu

ortaya çkmtr. Dürülmü olan güne, onlarm gözlerinden çekip

alnm bir halde, cehennemlikler üzerine doar ve batar. Cehennem-

likler üzerinde günein dogmas, dünyada güne tutulmas esnasnda

insanlarn üzerine domasna benzer. Ay ve bütün gezegenler, felekle-

rinde bu ekilde yüzerler, fakat insanlarn gözlerinde onlarm (klar)

sönmü görünür. Fakat iin kendinde olduu duruma göre, Allah ay-

dnlk cisimleri görmek isteyenlerin gözlerininn söndürmütür.

Baka bir ifadeyle perde (cisimlerin kendilerinde deil) insanlarn göz-

lerindedir. Nitekim tutulma vaktinde de güneinn yitirmeyip sa-

dece ayn kendisine perde olduunu biliriz. Gerçek böyle olmasayd,

gök bilimciler tutulmann ne zaman olacagm ve ne zaman biteceini

bilemezlerdi ki, onlarn söyledii ekilde gerçekleir.

Güne tutulmas Allah’n örettii belirli ve kesin ölçü ve hesap-

larla gerçekleen ilerden olmasayd, örenmek isteyenler onun hareke-

tini bilemezlerdi. Bu durum ‘Güne tutuldu’ veya ‘Güe gözle-

rimizden kayboldu’ dememizle çelimez. Hal böyleyken, ‘tutulma’ veya

‘dürülme’ veya ‘n sönmesi’ tabirlerini kullanmamz engelleyecek

bir durum yoktur. Cehennemlikler yldzlarn cisimlerinin üzerlerine

doup battklarn görür, fakat duman gizleyici olduu için onlarn

klarn göremezler. Bu yönüyle cehennemlikler eriatn getirdii ha-

kikati ve onunn göremedikleri gibi cehennemde de yldzlarn

klarn göremeyecek ekilde kör olurlar. ‘Kim dünyada kör olursa

ahirette de kördür ve yolum armtr .’
520

Böyle biri yolunu armtr,
çünkü dünyada kendisini duymasa bile o yola sevk edecek bir mürit

bulabilirken cehennemde onu doru yola sevk edecek birini bulamaz.

Çünkü orada yol yoktur! Fakat onu kaçrdklarna piman edecek ve

üzüntüsüne üzüntü, azabna azap katacak kimseler bulabilir. Cehen-
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nem ehlinin gecesinin sabah yokken cennet ehlinin gündüzünün ak-

am yoktur. Yani gece yoktur.

(Tekrar konuya dönersek) nsanlara vaaz verip kendi inancna gö-

re onlarn faydalanacan zanneden kimse, Allah’ tanmamtr. Hâl-

buki insanlara hatrlatan öyle deildir, çünkü sahip olduu eye göre

(ve kendini vesile bilerek) insanlara vaaz verir, hatrlatr. BÜir ki dinle-

yenlerin bir ksm bu vesileyle ifa ve deva bulurken bir ksmnn hasta-

lna hastalk katlr. Allah ‘Bir sure indirildiinde, iman edenlerin imam

artar
*21

buyurur. Onlar hayrn gelmesiyle sevinenlerdir. kalplerinde

hastalk bulunanlarn kinlerine kin katlr.*21 Gelen sure ayn suredir,

fakat mizaçlar deiiktir. Bu ayetin gerçek anlamn doktorlar anlayabi-

lir. Onlar, belirli bir tan belirli bir hastaln mizacna iyi geldiini

baka bir mizaca hastalk verdiini veya özel bir hastalkta hastal ar-

trdn bilirler. laçlar hakknda böyle bir bilgiye sahip doktor, söz

konusu ayeti en bilebilecek insandr. Güven ve korku verite kalp dok-

torlarnn durumu da böyledir: Hakim iyiletirmek istedii hastaya

güven duyduu yerden ve hakknda inanç sahibi olduu kimsenin su-

retiyle yaklap onu Hakk’a layk surete Hak vastasyla derece derece

götürür. Fakat âlemde ilahi emir, bunun aksi bir tarzda gerçeklemi-

tir. Çünkü Allah'n meiyet ve iradesi, bütün insanlar hidayet üzere

toplamamak eklinde tecelli etmitir. Bu noktada iin tarz ve yöntemi

Allah katnda belli olduu gibi ehli de yolu bilir ve kukuya kaplmaz-

lar. Çünkü ta, bitki, hayvan veya yldz gibi herhangi bir yaratlma

ilah olarak inanp kendisine ibadet eden bir insan düünelim: Görmü
olduu bu ilah kendisine hakikati söylediinde, ilahnn sözü nedeniyle

hakikate döner. Nitekim ahiret hayatnda onun (‘ben senden uzam’

eklindeki) sözüne dönecek ve ilah ondan uzaklat gibi kendisi de

ilahndan uzaklaacaktr. Allah Teâlâ dünya hayatnda ibadet edilen o

putu kendisine ibadet eden hakknda konuturabilirdi (ve put ‘ben

senden uzam’ diyebilirdi). Fakat ezeli bilgi ve ezeli irade, âlemde

farkllklar bulunsun diye, bizi bundan al koymutur. Böylece dünyada

ve ahiretin bir ksmnda i böyle gerçekleir. Daha sonra i, her eyi

kapsayan rahmet sayesinde, (Elest âleminde gerçekleen ve herkesin

Allah’ Rab olarak kabul ettikleri) misak hükmüne döner.
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‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇYÜZ DOKSANDOKUZUNCU BÖLÜM
• O

çeri girenin boynu vurulur, içeri girmeyen de yoktur'

Münazelesinin Bilinmesi

Hakkn yaratklardaki varl olmasayd

Kimse baki olmazd? Baki kim peki?

Dedim ki sen benim için müstani isen

Hüküm verilmeksizin öne geçmelisin

Ne bakasym ne aymnzm

Ben ilham vereni bilirim

Kejolunmu hikmete bak

Hak ile nitelendiinde Hak’ta açlm

Bu menzil, kendisinden kimsenin, özellikle Allah’ bilenlerin -ki

onlar ileri olduu hal üzere bilenlerdir- selamete çkamad ‘ittihat’,

yani bir olma menzilidir. Bununla birlikte insanlar onu dile getirir. Bir

ksm ilahi emirle birlii söylerken, bir ksm vaktin ve halin gereiyle

söyler; bir ksm söyler, fakat ne söylediini bilmez. Yaratlmlarn

halleri bu hususta farkl farkldr. Nazarî düünce sahipleri böyle bir

birlii imkânsz sayarlar, çünkü onlara göre, ‘ittihat’ demek iki zatn

tek bir zata dönümesidir ki bu da imkânszdr. Biz ve bizim gibiler,

iki zat deil, bir zat görürüz. Aradaki farkllk, nispet ve yönlerdedir.

Varlkta hakikat bir iken nispetler yok olan eylerdir ve farkllk onlar-

da gerçekleir. Böylece bir zat, iki farkl nispeti kabul eder. Allah öyle

der. ‘Onu komu edin ki Allah'n kelamn duysun .’
123

Allah kulunun diliy-

le öyle der: ‘Allah kendini öveni duydu.’ Baka bir kutsi hadiste ‘Ben

onun kendisiyle duyduu kula, kendisiyle gördüü gözü, dili, eli ve
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aya olurum’ denilir. Bu balamda yeterli ifade vardr, çünkü Allah

onlarn hükümlerini zikretmitir. Bu balamda Allah ‘kendisiyle tuttu-

u, kendisiyle yürüdüü, kendisiyle konutuu, kendisiyle duyduu,

kendisiyle gördüü ve bildii (güçleri)’ demitir. Bilindii üzere, Hak

kendi kulayla veya (baka bir mezhebe göre) zatyla duyar. Her du-

rumda Allah, kendi hüviyetini kulunun duymas, görmesi, eli ve dier

ksmlar yapmtr. Dier ksmlar derken, ya kulun zatn veya sfatn

veya nispetini kastetmekteyiz. te bu insanlarn hakknda kukuya ka-

pldklar Hakkn sözüdür. Melek de bunu bilmekle birlikte ‘Biz senin

övgünü tespih ediyoruz ve seni takdis ediyoruz
’524 derken cin ‘Ben

Âdem’den daha hayrlym’525 demi. Peygamber ise öyle der: ‘Ben bana

söylemem i emrettiin eyi onlara söyledim .’
526 nsanlarn bir ksm öyle

der: ‘Yoksa tekrar m diriltileceiz?’ Gökler, yeryüzü ve dalar direnir

ve emaneti tamaktan korkarak öyle derler: ‘isteyerek geldik
’527 Bütün

bunlar, âlemde sadece kendilerine fiili nispet edenler bulunduunu

gösterir. Baka bir ifadeyle herkes, fiili kendisine nispet eder. Allah’

bilen âlimler ise -fiilin bakasna deil- Allah’a ait olduunu bilirler.

Allah öyle der: ‘Allah sizi ve amellerinizi yaratt.’
52*

Böylece Allah ameü

onlara izafe etmiken kendisi amelin yaratcs ve var edicisidir.

Bir insan el etek çekmise her eyden

ddiann ne ii olur onula

Gerçekte i tek

Hükümleri çoalr

Hüdhüd öyle der: ‘Ben onun ihata etmedii eyi ihata ettim
’529

Ka-

rnca ‘Ey karncalar! Evlerinize giriniz, Süleyman ve askerleri sizi çineme-

sin
’530

der. Allah ise öyle der: ‘O gün dilleri, elleri ve ayaklan aleyhlerine

ahitlik eder .’
531 Bu organlar öyle diyecektir: ‘Bizi her eyi konuturan

Allah konuturmutur .’
532 Baka bir ayette

1

Her ey O’nun hamdini tespih

eder
’533

buyrulur. Allah fiil izafe etmedii hiçbir yaratlm brakmam-
tr.

Bu menzile girenler üzerinde hemcinslerinden herhangi birinin

hatta herhangi bir yaratlmn bakanlk taslamas mümkün deildir.
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Bu, bir hayal mertebesinde gerçekleen ilahi bildirimdir. Makam ise

nefsinin hükümlerinin mahiyetini açklar. Böylcce herhangi birinin ona

bakanlk taslamasn imkânsz görür. Bu menzil âlemdeki nefislerin

hükümlerini kendine bildirirse, herhangi birine veya herhangi bir kim-

senin onun üzerine bakanlk yapmaya kalkmasn imkânsz görür.

Çünkü gerçekte varlk birdir ve bir, kendi kendine bakanlk yapamaz.

Bu müahede çetin bir müahededir. Bütün âlem ondadr, fakat onu

sadece müahede eden bilebilir.

Gerçei olduu hal üzere bilmeyenin Allah Tcâlâ’nn ‘Namaz

kendim ile kulum arasnda ikiye böldüm’ hadisinde zannettii eyin

gerçei de bu makamdan örenilir. Böyle biri yokluktaki sabit hakika-

tinin varlk kazanm olduunu zanneder. Bunun nedeni onu Hakkn

varlnda görmü olmasdr ve bu nedenle ona ‘ayn- (sabite)’ denilir.

Bilmez ki varlk Hakk’n varldr. Hüküm yoklukta sabit kalmakla

birlikte mümküne aittir. Baz mümkünler varlkla nitelendikleri hak-

knda böyle bir hayale kaplnca, varlkta Hakk’a ortak olduklarn zan-

netmi, Hakk’n varlyla birlikte çokluk (cem’) makamnn kendi ad-

na geçerli olduunu zannetmitir. Gerçekte varlk Hakk’n varldr,

O’ndan bakas deildir! Allah böyle bir insan kendi mertebesine sok-

tuunda, boynunu vurur. Baka bir ifadeyle çokluunu ortadan kald-

rr. Çünkü ‘boyun cemaat (cem’, çokluk) demektir. Gerçek birliin

vermi olduu hükme göre, kendisine ‘çoul’ denilen ortadan kalkp

imkân halindeyken kendini bilmediini örenince, bütün mümkünle-

rin bu durumda kendisi gibi olduunu anlar. ‘Gerçekte herkes bu

menzile girer
3 bu demektir. O halde ancak mücerret bir birlik vardr.

Onu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Bu hüküm, dta, kendisine âlim ve-

ya cahil vb. isimlerle adlandrlan mümküne ait özel isimle ortaya çkar.

simler ve hükümler mümkünlere ait iken varlk Hakka aittir. Bunu

bilmelisin.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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DÖRT YÜZÜNCÜ BÖLÜM
'Benim için zahir olan adma bâtn olurum, benim

snrmda durana ularm' Münazelesinin Bilinmesi

Zuhurum her mertebede Hakkn bâtml

Haddim her matla’da Hakkn varl

Ben kendi bama var olsaydm O olmazd

Kendisi zuhur etmese ve genileyen daralm olsayd (ben olmazdm)

Ey var olanlarn çadr! Onlarla var olmasayd

Ey onlarn mutluluu! Onlarda doma olsayd

O imektir u var ki o taleptir

Gök gürültüsü ya da yamur onu tespit etmez

Allah bizi ve seni desteklesin, bilmelisin ki, Allah hüviyetten söz

ederken ‘O Evveldir ve Ahir’dir (ilk ve son)’
534

der. Sadece ben ve O va-

rm. O vard, baka bir ey yoktu, sonra ben var oldum. Ben var olun-

ca, namaz benimle kendi arasnda ikiye böldü. O halde sadece namaz

klan vardr. cHerkes namazn ve tespihini bilmitir'
535 O benim duymam

ve görmemdir (görme giicümdür). Öyleyse O ancak kendine duyurdu.

O halde O ‘lk ve Sondur.’ Yoksa ben deilim! Çünkü aracn hükmü,

kullananla ortaya çkar ki o da araçta i yapandr. Hüküm araca deil,

kullanana aittir. Böylece o da araçta sanatkârdr. Araç ile araçta sanat-

kâr olduu gibi onu kabul etmesi itibaryla ve hitabyla tecellisi bak-

mndan da kendi nefsiyle fail ve sâni‘dir.

Varlklar çoald emir ise bir

Varlklar göründü, Allah ahit

Sadece Allah var yok bakas

Tevhidi kabul ediyorum, inkâr etmiyorum

Ben ‘Hamd âlemlerin rabbi Allah’a aittir”
36

ifadesinde varlmla

zuhur edince, Allah benim hitabmda gizlenir, imanm duyarak öyle
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der: ‘Kulum beni övdü.’ Böylece O’ntn son olmas, ‘kul
5

diye isimlen-

dirilmitir. Cevapta ise O Rabdir. Öyleyse ilk olmak O’nu bana dön-

dürmütür. Çünkü Hak bu sözü, ben söyleyene kadar söylememitir.

Ben de O bana ‘ol’ diyene kadar var olmadm. Böylece ilk dinleyen ben

iken ilk söyleyen O oldu. Sonra ben ilk söyleyen, O ilk dinleyen oldu.

Böylelikle el-Bâtn ve ez-Zahir ortaya çkt. O, her eyi bilendir. Allah

her eyi kendisiyle ve benimle bildi ve ancak benimle zuhur etti. Ayn
zamanda benimle el-Bâtn olur. lk olmak benim vastamla sahih oldu,

son olmak benimle sabit oldu. Ben her eyim! O benimle bilendir. Ben

olmasaydm neyle bilecekti ki? Ben O’na bilgiyi, O bana varl verdi.

Böylece aramzdaki iler, birbirine baland. Allah bu durumu namaz

benimle kendi arasnda eit ölçüde taksim ederken kabul etmitir.

Çünkü namazn kendisine ait olduu gibi bana ait olduunu bilir. Do-

laysyla. hem ben hem O gerekliyiz. Baka bir ifadeyle hem vacip ve

hem mümkün bulunmaldr. Böyle olmasayd, ilevsiz kalrd. Ben

O’nun süsüyüm, O ise benim arzm! ‘

Yeryüzündeki eyleri onun için süs

yaptk
’537 Benim vastamla O’nun iktidar ortaya çkm, hüküm ve ira-

desinin saltanat benimle ilemitir. Ben olmasaydm, O’nun süsü ve

ziyneti olmazd.

Sonra Allah ii deitirmi, bu kez beni arz ve yeri yapm, O be-

nim için süs ve ziynet olmu, bana imamlk vermitir. Fakat ben

O’ndan baka üzerine imam olacak kimse bulamadm. Benim imaml-

m, beni süsledii eyin ta kendisyken O beni hüviyetiyle süslemitir.

O benim duyma (gücüm), görme gücüm ve dilim, elim, ayam ve

destekçim! O beni bütünüyle nur yapm, nur ile beni süsleyerek ‘Yer-

yüzü rabbinin nuruyla aydnlamtr'5™ buyurmutur. Allah göklerin ve

yerin nurudur. Sonra Allah yeryüzünün zelil olduunu söylemitir.

O’nun izzeti altndayken benden daha zelili olabilir mi? Allah âlemi

yarattnda, neyi yarattn bana bildirerek öyle demitir: ‘Akln

verip yaratklarmdaki fiilimi düün!’ Böyle diyerek yükümlü tuttu.

Ben de kendilerini izhar ettii ve haklarnda bilgimin olmad varlk-

lara bakyordum. Allah snrlar belirledi, kullar ise onlar at. Allah söz

buyurdu, sözü dinlenmedi, emir verdi, dorudan emrine balanlmad,

yasak koydu dorudan yasana uyan olmad, söz söyledi itiraz edildi
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ve öyle denildi: ‘Yeryüzünde bozgunculuk yapacak birini nasl yaratr-

sn?’ Böylece onlar, düüncelerini Allah’n düüncesinden üstün, bilgi-

lerini de O’nun bilgisinden kâmil saydlar. Bunun üzerine bana öyle

dedi: ‘Sen bana kendinin zelil olduunu ve senin zelil olmandan daha

büyük bir zillet olmadn söylemitin. Bir zelilin hor düürdüü kim-

seninkindcn daha büyük bir zillet olabilir mi? Melekler benim görev-

lendirdiün halifeye kar çkmaktadr. Kendisine yasakladun halde

bu melûn asi olmutur. Ona secde etmesini emrettim, kar çkt ve

kendinden hayrl olan birisinden daha hayrl olduunu iddia etri.

Kendi gözlerinle, benim büyüklüümü itiraf edip iktidarmn her eye

nüfuz ettiini bilen ve yine de bana kar çkan, itiraz eden ve snrla-

rm aan birini gördün mü? Benim izzetim ve büyüklüüm onlarn

hali olsayd, onunla kendilerini süsler ve bütün bunlardan herhangi bir

birisi meydana gelmezdi. Hâlbuki onlar, kendinde hiçbir otun ve

nebatn bitmedii dolaysyla süsü olmayan kurak bir topraktr. Böyle-

ce onun bana kendimden geldiini anladm. Onlarn süsü benim! Böy-

lece süsüm beni gördü. Onlar da beni yüceltti. Hâlbuki beni ancak

ziynetim yüceltmitir. Bunun ardndan tiraz eden öyle dedi: ‘Bizim

bilgimiz yoktur.’ Kendisine yasak koyduum kii ise ‘Rabbimi! Ken-

dimize zulmettik’ dedi. Emrime kar çkan ise ‘Ben âlemlerin rabbi

Allah’tan korkarm’ dedi. Bu makam nerede o makam nerededir Rd-

van diyar nerede, Malik’in diyar nerede? Bürün i O’na döner. Aziz

olann ve zelil olann ileri hep O’na döner. Hadleri aana ve kurallar

ihlal edene muttali olunmasayd, onlara snrlara dönmeyeceklerdi.

Çünkü muttali olmak ancak yukardaknden meydana gelebilir. Allah

ise ‘dereceleri yükseltendir (en yukarda olan).’ Bu nedenle onlar kork-

mu vc günahlarn itiraf etmilerdir. Nitekim onlarn cahil olup kendi-

lerine zulüm yaparak Efendilerinin snrlarn amaktan çekindiklerini

söylemitik. Buna karlk Allah Teâlâ öyle buyurmutur: ‘Ey kendile-

rine zulüm yapan kullarm!*
39

Kastedilenler, Efendilerinin snrlarn

aanlardr. ‘Allah’n rahmetinden umut kesmeyim’
540 Çünkü Allah rahme-

ti nedeniyle onlar var etmi, yine bu nedenle ‘er-Rahman’ diye isim-

lendirilmitir. Allah o ismiyle Ar’a yerlemi, bütün peygamberlerin

en kâmili, en deerli ve peygamberlii en genel olann herhangi bir

âlemi ayrmadan ‘âlemlere rahmet olarak’ göndermitir. Böylece itaat-
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kâr-günahkâr, yalanc-birleyen ve ortak koan, ‘âlem’ denilen bu hitaba

dâhil olmutur. Allah Hz. Peygamber’e ilahi mertebeye kar gayret

makamn ve onun hakk olan cezalandrma özelliini verdiinde, Hz.

Peygamber Allah’n kullarndan belli bir grubun yok olmas için bir ay

namazda kunut dualar okuyarak beddua etmitir. Onlar, Allah’a ve

peygamberlerine kar çkm Ra’l, Zekvan ve Useyye kabileleriydi.

Bunun üzerine Allah Cebrail ile vahiy indirerek öyle demitir: ‘Ey

Muhammedi Allah sana seni beddua veya lanet et diye göndermedii-

ni söylüyor O seni böyle insanlara merhamet et diye göndermitir.’

Bu ifadeyle Allah Peygamberine öyle demi olur: ‘Onlara yaptn
bedduay hayr duaya tebdil eyle.’ Bunun ardndan Cebrail '‘Biz seni

âlemlere rahmet olarak gönderdik .'
511

ayetini okumutur. Yani onlara

merhamet et diye seni gönderdik. Çünkü dua ettiinde, bana itaat et-

melerini salayacaksn. Bana itaat ettiklerini gördüünde ise gözlerin

parldar ve mutlu olursun. Onlara lanet okuyup beddua edersen ve

bedduan kabul edildiinde, sadece taknlklar ve açk günahlar daha

da artsn diye cezalandrlmalarn geciktirebilirim. Bütün bunlar, senin

onlara beddua etmenden kaynaklanr. Böylece onlar cezalandrmamz

salayan taknlkta ar gitmelerini emretmi gibi olursun. Hz. Pey-

gamber Rabbi kendisine böyle bir edep verdiinde öyle demi: ‘Beni

Allah terbiye etmi, ne güzel terbiye euitir!’ Artk öyle dua ederdi:

‘Allah’n ! Kavnime hidayet eyle, onlar bilmiyor!’

Hz. Peygamber bir gece sabaha kadar sadece u ayeti okuyarak

namaz klmtr: ‘

Onlara azap edersen, onlar senin kullarn! Balarsan,

Sen Aziz ve Hâkim'sn .’
542 Bu ifade Hz. sa’ya aittir. Allah peygamberle-

rini kendisine hatrlatrken Hz. Peygamber’e öyle demitir:
‘

Onlar Al-

lah’n hidayet ettii kimselerdir, sen onlarn hidayetine uy !’543 Hz. sa’nn

hidayeti Hz Peygamber’in sabaha kadar geceleyin okumu olduu bu

ayetti. Bu makam nerede, Ra’l ve Zekvan’a beddua ettii makam nere-

de!
‘
Allah bütün günahlar balar .’

544
Allah burada herhangi bir günah

belirlemedii gibi daha önceki ayette de belirli bir arl zikretme-

mitir. Nitekim Hz. Peygamber’i gönderirken de belirli bir âlemi

ayrmamtr. ‘O Gafur ve Rahimdi

r

,S45 Burada kapsam bildiren tak

gelmitir. Bununla birlikte iki diyar da dolacaktr. Öyleyse rahmetin
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kapsayc olmas kaçnlmazd. Allah iler için belirli süreler ve sayl

günler yaratmam olsayd, ölümle birlikte gerçekleen göç ve intikal,

ilahi kurallar ihlal etmekten kaynaklanan cezalarn tamamlanmasndan

sonra onlar adna meydana gelecek rahmetin ta kendisi olurdu. Öyley-

se onlarn ilahi snrlan am olmalar, ahiret hayatnda cezalandrl-

malarnn sebebidir. Bir ksmna da dünya hayatnda cezalar uygulanr.

Allah’n yaratklarndan herhangi biri doduu gibi mümin olarak

ölür. Cezalandrlma iki iman arasnda meydana gelen eye göre ger-

çekleir. Çünkü Allah’n rahmeti her eyi kuatr ve onun içinde rah-

met vardr. Bu nedenle bataki iirde ‘Kim benim için zuhur ederse,

ondan dolay bâtn olurum’ demitir. Çünkü bir kimse Allah için zu-

hur ederse, O’ndan ayrlr. Ayrlmazsa, kendini ayrmam olur. Hak

ise onun zuhurunda gizlenmitir. O halde fark halinde olan, ‘bâtnnda

rahmet zahirinde azap bulunan surdur.’ nsanlar bunun farknda deil-

dir.

Bu konu hakknda söz uzar gider, alt konular pek çoktur. Bu ka-

dar ikaz, Allah’n izniyle,
‘

kalbi olan kulak veren ve ahit olan kimse
’546

adna yeterlidir.

‘Allah hakki söyler ve doru yola ulatrr

DÖRT YÜZ BRNC BÖLÜM
'Ölünün ve dirinin beni görmeye imkânlar yoktur

7

Münazelesinin Bilinmesi

Ölü ve diri bir

Benden hiçbir eye sahip olmamada

Artk ne nur m karanlk var onlarda

Ne gölge ne baka bir ey
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Onlarn bana bakmas diye bir ey yok

Varlklarnda onlarm neirleri dürülme

O’nun manasn anlamalar ise

iyice incelersen, görürsün ki körlük

Allah Tcâlâ öyle der: ‘Gözler O’nu idrak edemez .’
S47

Hz. Musa’ya

ise. ‘Beni göremeyeceksin^ buyurdu. Bir eyi görmek, görenin menzil

ve mertebesinin deerine göre gerçekleir. Öyleyse hiç bir ey kendin-

den bakasn görmemitir. Hal böyle olmasayd, görmeler derecelen-

mezdi. Baka bir ifadeyle görmek (görenle deil de) görülenle ilgili

olsayd, görmelerde bir farkllama olmazd. Fakat Hak görenlerin

kendilerini gördüü bir tecelligah olduu için, O’nu tecelli etmek ve

görünmekle nitelemilerdir. Fakat gören kiinin Hakkn tecelligahmda

kendini görmekle meguliyeti, onu Hakk görmekten perdelemitir.

Bu nedenle görenin kendi sureti veya herhangi bir varln sureti orta-

ya çkmadnda, O’nu görebilir. Öyleyse bizi O’ndan perdeleyen ey,

bizzat nefislerimizdir. Buna mukabil kendimiz ortadan kalksak, yine

O’nu göremezdik, çünkü O (ilah veya Rab olarak) kalmazd. Sonra biz

ortadan kalkm olsayd, O’nu kim görecekti ki? Bununla birlikte biz

zail olmayz. O halde biz Hak’ta kendi nefislerimizi, suretlerimiz, kad-

rimizi ve mertebemizi görürüz. Her duruma göre biz. Hakk görmü

deiliz. Bu konuda sözü uzatarak ‘O’n gördük’ desek doru söylemi

oluruz. Ayn ekilde, bir insan gördüümüzü söylesek, geçmi bir in-

san veya yaayan ve kendi zamanmzdaki bir insan gördük derken

doru söylemi oluruz. Fakat bu durum, bir insan olmalar bakmn-

dan dorudur, yoksa her bir insann özel ahsiyeti bakmndan doru

deildir. Bütün âlem ve âlemdeki cüzîler, Hakkn suretinde olduu

için, biz Hakk gördüümüzde, hiç kukusuz görmü ve doru söyle-

mi oluruz. Varlklar arasndaki ayrma baktmzda, doru söylemi

olmayz. Hz. Peygamber Deccal’den ve onun ilahlk iddia etmesiyle

ilgili bir hadisinde, herhangi birimizin ölmeden önce Rabbini göreme-

yeceini söylemiti. Çünkü gözdeki perde ancak ölümle kalkar. Kulda

göz Hakkn hüviyetidir ve senin gözün Hakkn gözü üzerindeki per-

dedir. O halde Hakk gören ve idrak eden, sen deil, Hakkn gözüdür.
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Çünkü Allah ‘Gözler O’nu idrak edemez, O gözleri idrak eder, O Latif ve

Habir’dir
’549

buyurur. Kulun gözü olan bir hüviyetten daha latifi yok-

tur. Kulun gözü ise Allah’ idrak edemeyecei iki gözün ayrtrlmas

mümkün deildir. El-Habir ‘zevk’ yoluyla bilgi elde eden demektir.

Allah, kulun gözünde kulun gözü olduunu ‘zevk’ ederek bilendir ki

gerçekte de -canl da olsa- durum böyledir. Kukusuz Hakkn onlarm

gözleri olmas itibaryla, ölü ve diri eittir. Onlarda ise hiç bir ey yok-

tur. Çünkü Allah’a hiçbir ey yerlcemeyecci gibi O da hiçbir eye

yerlemez. ‘O’nun benzeri bir ey yoktur. O duyan ve görendir.'
550

Öyleyse her kulak ve göz

Hakkn hüviyeti: bu kesin

Bak görebilirsen gör

Gördüünü; sen sayy görürsün

Onu itiraf edici ol

Her taknlk ve doruda

DÖRT YÜZ KNC BÖLÜM
'Kim bana galip gelirse, ona galip gelirim, kime galip

gelirsem o bana galip gelir, bara gitmek en iyisidir'

Münazelesinin Bilinmesi

Kim Hakka galip gelirse yorgunluktan kurtulamaz

Her nefes yorgunluk içindedir o

Sen bara yönel, sava brak

Savasan bile, Allah’m hileleri talepte bulunur

Ben sana nasihat ettim, kulak ver sözlerime

Helak olanlar harbe kalkanlar
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Sen uzak dur, senin diyetin dönen felekler

Döner dururlar, raz olmadklar ile, nöbet hücumlarndan kork

Ulvi âlem denemek üzere savamak amacyla gelse

Sen bara yönel ve ondan kaç

Ona yönel ve ‘ey emelimin sonu’ de

Bilmiyor musun : Bütün izzet gizlenmededir

Allah Teâlâ öyle der: ‘Onlar bara yönelirse, onlara kanat aç ve Al-

lah’a tevekkül et.’
551

Bilmelisin ki fikir sahipleri nczdinde u husus sabit-

tir: Allah’n baz sfat ve isimleri ve bu isimlerin mertebeleri vardr.

Kul belirli bir tarzda ve -nasla belirlenmi bir ekilde- belirli bir du-

rumda onlarla nitelenebilir ve ahlaklanabilir. Kul kendine belirlenen

mertebeyi aarsa, Halt ile kavgaya tutumu, mutluluunu salayacak

yaknlktan kovulmu olaca gibi ayn zamanda tardediimcyc

müstehak olur. Bir kutsi hadiste ‘Büyüklük benim örtüm, azamet

izarmdr, onlardan birisi hakknda benimle kavga yapan yok ederim’

denilir. Bunun yan sra kulun da kendine layk isim ve sfadar vardr.

Bazen Hak akln imkânsz sayaca ekilde söz konusu özelliklerle nite-

lenerek kula ortak olur. Akllar imkânsz saysa bile, eriatlar bunu söy-

lemi, onlara iman etmek zorunlu olmutur. Allah kulun niteliklerini

kendisi hakknda kullanmken, iman edildii halde, onlar benimse-

memek ve inkâr etmek nasl mümkün olabilir ki? Bunlara inanmayan

insan, kâfirdir ve slam’dan çkm demektir; tevile kalkan kii de al-

danmaya yakndr. Bununla birlikte biz o özelliklerin Allah ile ilikisini

O’nun bildirmesiyle örenebiliriz. Öte yandan Allah’n isimlerinden,

bizim Allah adna imkânsz saydklarmzn O’nunla ilikisini de bile-

meyiz; fakat Allah bildirir, biz de O’nun bildirmesiyle bu durumu ö-
reniriz. Öyleyse bütünü, yani bize ve O’na ait olanlar, eit derecededir.

Allah kendisi adma bir isim belirler ve biz bu ismi O’nun hakknda

imkânsz saydmzda, bu durum ‘Hakka kar galip gelmek’ diye ifa-

de edilmitir. Bizim admza nitelikler belirleyip onlarla nitelendiinde,

bu durum, ‘Hakk’n galip gelmesi’ diye ifade edilir. Bu hususta bara

yönelmek, bütününü Allah’a brakmak ve havale etmektir. O halde Al-
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Lah bize bu konuda bir ey vermemitir. Hepsini bize verseydi, nimet

yoluyla kabul ederdik.

Bilmelisin ki, tartmann ve galip gelmenin iki sebebi vardr: Bi-

rincisi ‘imamlk’ demek olan halifelik iken dieri ilahi surete göre yara-

tlm olmaktr. Halife kendine halife atayann suretiyle ortaya çkm
olmalardr. Dolaysyla halife bütün ilahi isim ve sfatlar ihata etmeli-

dir. Bunlar, halifenin üzerinde görevlendirilmi olduu âlemin talep

ettii isim ve sfatlardr. Hal bunu gerektirince, Allah ‘eriat’ dedii bir

eyi kendi katndan insanlara indirmi, söz konusu ilahi isim ve sfada-

nn balamlarn açklamtr. Bu nedenle halife, o isimlerle görünmeli

ve bu isimlere göre Allah’tan bir ahit almaldr. Âlemdeki vekilin bütün

isimlerle görünebilme hakk vardr. Vekillerin bir ksm, ilah bir ahit

olmakszn, kendi bana mertebeyi elde etmi, yönettiklerine kar

adalede davranm, bu hususta Allah’a dayanmnr. Böylelerinin du-

rumu, günümüzde, halife karsndaki valilere benzer. Bir ksm gaye-

lerine uyan ve uymayan hususlarda ‘duyduk’ ve ‘itaat ettik’ demitir.

Halife karsnda bu insanlar, ilk görevlendirililerindeki gibi davranr-

lar. Bir ksm, güzel ahlaka göre hareket etmez veya halka kar adil

davranmaz. Böyle biri, güzel ahlakn snrlaryla çatan, Allah’n pey-

gamberleriyle kavga yaparak Hakkn mertebesine baskn gelmek iste-

yen kimsedir. Bunlara misal olarak Hz. Musa’nn karsnda Firavun

vb. kimseleri verebiliriz.

Allah mudak iktidar sahibidir, fakat bir özellii de, mühlet ver-

mek, gücü yettii halde balamak -ihmal etmeden- cezalandrmay

ertelemektir. Cezalandrdnda ise anya gitmemek Hakkn özellii-

dir. Dünya hayat, bar ve sulh zaman, kaçanlar telafi vakd olduu

kadar Allah katnda raz olunan ileri yerine getirmek üzere gayret ye-

ridir; raz olunan iler, indirilmi eriadara uygun hayrlar ve iyilikler

diye isimlendirilir. u var ki söz konusu imam, Allah tarafndan emre-

dilmesi veya tavsiye edilmesi itibaryla o özelliklerle nitelenmez, fakat

örfe göre güzel ahlak olmalar itibaryla onlarla nitelenir. Allah Teâlâ o

mckarin-i ahlakn deerini bildirmi, onlarla nitelenenleri övmütür.

Nitekim Hz. Peygamber doum tarihinden söz ederken böyle hüküm-

darlardan birisi olan Kisra’ya atf yapar ve ‘Ben adil bir hükümdarn
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devrinde domuum’ der. Böylece ona hükümdar demi, indirilmi bir

eriata göre hareket etmese bile ‘adil’ diye nitelendirmitir. Öyleyse

adalet, Allah katnda gözetilen bir niteliktir. Hz. Peygamber o insanlar

‘hükümdarlar’ diye isimlendirmi olsa bile Allah açk bir nassla onlar

halife atamamtr. Böyle insanlar, perde ardndan Hakk’n vekilleridir.

Onlar hükümdarn sahip olmas gereken özelliklerle hükümdar olup

sahip olduklar özellikleri Hakk’n peygamberlerin diliyle gönderdii

eriatlarnda zikrettii yerlerde kullanmadklarnda, tartmac ve

Hakk’a galip gelmek isteyen kii diye isimlendirilirler. Ne zaman üstün

gelirse, galibiyet ona aittir; ne zaman yenilirse, galibiyet Hakk’a aittir.

Böylece sava, onun lehinde ve aleyhinde kayda geçer. iirde zikredilen

bar, bir uyma olmakszn, güzel ahlakn kullanm yerlerinde Hakk’a

uymaktr. Bütün bunlar, (Hak tarafndan bir ahit almakszn) kendi

bana hükümdar olanla ilgilidir. Hakk’n valileri olan peygamberlerde

ise salt adalet bulunur. Onlardan (Hakk’a kar) itiraz veya kavga orta-

ya çkmaz.

Allah’n kullar arasnda uygulanacak hükümleri ve eriat tatbik

etmek üzere peygamberleri önlerine geçirip vekil ve halife atad
imamlar da vardr. Bunlar, iki ksma ayrlr: Bir ksm Hakk’a uyarak

adil davranr ve kendileri için belirlenmi eriat amazken dier ksm
gönderilen eriat kabul etmekle birlikte Hakk’n onlar davet ettii

kullanm yerlerine uymazlar. Bunun yerine Hak’tan yüz çevirirler. Bu

imamlar, (eriat Kabul ettikleri için) adil ve (ve gereine uymadklar

için) zalim olduklarn bilirler. Böyle insanlar, d görünü itibaryla,

‘galip gelen’ ve ‘tartan’ kimselerdir. Allah ise belki dönerler ve tövbe

ederler diye kendilerine mühlet verir. Bu mühlet vaktinde eriatta be-

lirlenmi hakikate kar galibiyet onlaraym gibi görünür. Söz konusu

hakikat, Allah'n halife kldklarnda görmekle raz olduu hakikattir.

Bazen de eriattaki hak ve hakikat onlara galip gelir. Bu durum, böyle

bir yöneticinin karsna hakka ve doru yola çaran bir kavgacnn

bulunmasyla gerçekleir. Böyle birisi zuhur ettiinde, Hak kullarna

onunla birlikte savap ona kar yükümlülükleri yerine getirmeyi ve

ona yardm etmeyi ve zalimin eliyle cezalandrmay vacip klar. söy-

lediimiz hal üzere devam eder. Ta ki Allah’n emri gelir ve gerçek hü-
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küm uygulanr, i rekleir, rahmet genelleir, bütün i daha önce oldu-

u gibi O’na döner. Artk baz nispetler ortadan kalkar, bir ksm ise

mahallin, mekânn ve ilerin kendisine dönecei ve kendisinde bulun-

duu yaratln özelliine göre geride kalr. Çünkü zamann bir hük-

mü olduu gibi mekânn ve halin bir hükmü vardr.

‘Allah doruyu anlatr ve 0 ayrclarn en hayrlsdr.’
552 Bu durum-

da kavga ve galip gelme ortadan kalkarken bar ve selamet darü’s-

selam’da sonsuza kadar devam eder. ‘Allah hakk söyler \e doru yola

ulatrr

Halife kimdir: imameti Hakk’n suretinden kaynaklanan kii

lahi isimler de destekler onu

Delilleri arzuya dayanan deildir halife

Bütün arzular ve heva ona yönelir

Mana bakmndan öncelik onun

Hak ona yardm etmez eriat desteklemez

Hak iddia eder, klçlar destekler onu

Böyle biri yalancyken Hakk’n yldz gözetler onu

DÖRT YÜZ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
'Kullarma kar delilim yok, onlardan birine 'niçin

yaptn?' desem, bana mutlaka 'sen yaptn der?'

Münazelesinin Bilinmesi

Allah söyler, fakat hiç kukusuz, ezeli bilgi vardr ve bilgide bir

deime söz konusu deildir,

Ben Hak olunca, söz benim sözüm

Olmazsam, söz tartmacnn sözü
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Açk delil her yerde benim

Yaknda ve uzakta ortaya çkar

Gece sohbetine beni çardnda

Sohbeti arzuladm için yataktan uzaklatm

Bize ‘Ho geldin, sohbet arkada’ dedi

Her eyi toplayc ve denklerden uzaklam kii

Dedim ki ‘Sen olmasaydn toplayamazdm ben’

Hakk ve halk! Sonra gözlerim yala doldu

‘Alyorsun’ sen dedi, dedim ‘hazyalardr onlar’

‘Senin sözlerin kulaklarm doldurunca akarlar’

Allah Teâlâ öyle der: ‘Allah sizi ve amellerinizi yaratmtr '553
Bil-

melisin ki, kerîm, kendisine ait hakk brakp istenilmeden yapmas ge-

rekeni cömerdiinin gereiyle yerine getiren demektir. Bazen mahrum

brakr ve kendisinden talepte bulunulur. Bu sayede o hususta aracnn

kendi katndaki deeri ve isteine icabet etmekle kiiye yönelik cömert-

lii ortaya çkar.

Allah’n kullar ikiye ayrlr: Bir ksm eytann üzerinde otoritesi-

nin bulunmad kullardr. Böyle kullar ‘ihtisas’ kullardr. Onlar sade-

ce Allah vastasyla konuan ve Allah’ duyan kimselerdir. Buna göre

kesin delil, ona deil, Allah’a aittir. ‘De ki kesin delil Allah’a aittir
*54

Kullarn bir ksm, Allah’tan aktarr ve O’ndan duyar. Bu kullar kesin

delil sahipleridir, çünkü Allah ‘O arzusundan konumaz, onun konutuk-

lar vahiydir
*55

buyurur. Allah isteyen ve icabet edendir. Kullarn gene-

li ise Allah’n peygamberine haklarnda öyle dedii kimselerdir: ‘Kul-

larm sana beni sorduklarnda, Ben onlara yaknm; dua edenin duasna

karlk veririm
*56 Burada Allah herhangi birini ayrmadan bütün kul-

lar kendisine izafe etmitir. Baka bir ayette ise ‘Ey kendilerine zulme-

den kullarm /'
557

der. Burada da ar gitmede kaytsz olmalarna ra-

men Allah onlar kendisine izafe etmi, onlara rahmetinden umut kes-

meyi yasaklamtr. Bu ve benzeri ifadeler, blis’in de Allah’n ihsann-

dan kaynaklanan rahmetine tamah etmesine yol açmtr. O’nun rah-
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metinden umut kesmi olsayd, günahlarna günah katlacakt. Allah

onun arl hakknda bizi yoksullukla korkutmasn zikreder. blis

bize taknl emrederken Allah onun bizi korkuttuu fakirlie kar

ihsann lütfeder. eytan böyle yapmakla memurdur, çünkü Allah ona

‘Onlara vaatte bulun’
558

diye emretmitir. blis, kendisinden aktarm

olduu üzere, bu emrinde Allah’ tasdik ederken kukuyla O’nun em-

rine balanr. Bu emir ‘

Onlara vaatte bulun’
559 ayetinde belirtilir. Allah

ise taknln karsna mafiretini yerletirmitir. Taknl emretmek

bir taknlktr. blis, Hakk’n mafiret vaadinin altna girmi ve bu da

onun tamahn artrmtr. Bununla birlikte onun yeri cehennemdir,

çünkü blis cehennem ehlindendir. Ate ehlinden olup da kendisine

uyanlarn günahlar onun üzerine yüklünse bile, blis ancak belli bir

süre sonra sona erecek eyleri yüklenmi olur. Hâlbuki Allah’n ihsan

kesilmez, çünkü o ihsan, uygun karln dndadr. Allah’n rahmeti

herhangi bir mahalle özgü olmad kadar herhangi bir yere özgü de

deildir. O her eyi kuatmtr. Öyleyse rahmet diyar, varlk diyar

demektir.

Zikredüen bu kullan Allah kendisine izafeyle zikretmitir ve O’na

izafe edilmek ereftir. Böylecc Allah, rahmetinden umut kesmeyi ya-

saklam olduu ‘haddi aan kullar’ ile eytann otoritesinin nüfuz et-

medii kullar kendisine izafede birletirmitir: Allah söz konusu kulla-

rn -herhangi bir vakit belirlemeksizin- bütün günahlar balamakla

müjdelemitir. Bu nedenle baz kullar için mafiret öne geçerken baz

kullar için sonra gelir.

Sadece kul var ve O kulun Rabbi

Sadece rahim ve rahim (merhamet edilen) var

‘Rahim’ merhamet edilen demektir. Bu ifade katil, cerîh ve tarîd

gibi ism-i mefil kalbndadr. ‘Allah’n kelimelerinde deime yoktur
,S6°

Bunlar âlemin cevherleridir. Deitirme onlardan deil, Allah’tan kay-

naklanr. ‘Bir ayeti neshetsek veya unuttursak, daha hayrlsn veya benze-

rini getiririz.
,5t>1

Bir okumada ise biz onu unutursak eklinde gelmitir.

‘Onlar günahlarn Allah’n iyilie çevirdii kimselerdir

d

562
,
‘Kim Allah'm

nimetini deitirirse...*
63

Kastedilen nimet, daha önce 'Allah’n müjde-



35<> Fütûhât- Mekkiyye 14

çmi olduu mafiretin herkesi kapsamasdr. ‘Kendisine geldikten son-

ra ...'*
64
‘Den sonra’ art olsa bile, içinde istifham kokusu vardr. Cevap-

ta öyle der: ‘Allah cezas iddetli olandr ’665
Hâlbuki Allah nimetini de-

itireni cezalandracaktr dememitir. Allah gerçekte edidü’l-ikab’dr,

yani cezalandrrken iddetle cezalandrr. Öyleyse ‘

Allah'n nimetini

kendisine geldikten sonra deitiren
’566

ayetini takdir edecek yoktur. Ni-

meti deitiren kii, vaktin ihtiyacna göre daha hayrl bir eyle Al-

lah’n nimetini deitirir, çünkü hüküm vakte aitdr. Veya benzeri bir

nimet ile deitirir. Nesih tebdil demektir, ortadan kaldrmak demek

deildir. Sonra öyle der: ‘Ben kulumun benim hakkmdaki zannnda-

ym. Benim hakkmda iyi zanda bulunsun.’ Her kim Allah’a kar iyi

zanda bulunmazsa, emrine kar çkm ve Rabbini bilmemi demektir.

Iblis’ten daha bedbaht birisi olabilir mi? Bununla birlikte Allah onun

(kendisine uyan) kâfirden uzaklaacan söylemi, onu âlemlerin Rab-

bi Allah’tan korkmak özelliiyle nitelemitir. Bir ayette
‘
Allah’tan ancak

âlim kullan korkar’567
buyrulur. Sonra ayet ‘Allah Aziz ve Gafurdur”

6*

diye tamamlanr. Yani Allah, kendisiyle kullar hakkndaki genel mafi-

retinin arasna perde tekil edecek bir eyden eddlenmekten münezzeh-

tir. Ayetteki isimler, mafiret ve balamann genelliini bildirmek

üzere, mübalaa kipinde gelmitir. Bu mafiret, farkl tabakalarna gö-

re günahkârlar için mutlak bir umuttur. Kendisine geldikten sonra ni-

meti deitiren hakknda söyledii edidü’l-ikab olmas ise bu nitelik-

teki birisine ‘ikab’ ile süratle ulamas demektir. Ona ulaarak deitir-

dii ite deitirmenin -ona deil- Allah’a ait olduunu bildirir. Böyle-

ce ona ‘Her eyin melekûtunun O’run elinde olduunu ’569
bildirir’. Çünkü

Allah burada ‘ikab’ kelimesine ac sfatn (elim) bititirmemitir. Elem

ve ac ikaba ve azaba bititirilmediinde, ac veren iin kendisinde, ke-

limenin baka bir ekilde yorumlanma ihtimali vardr. Çünkü sadece

elemden korkulurken bilhassa haz arzu edilir. Elem ve hazz kabul

edenin kendisinde bulunduu doann gerei budur.

Allah Kuran’da kullarna saysz deliller vermitir ki bunlar, Al-

lah’n kullarna öretiinin bir yönüdür. Bedbahtlk bedbahtn kendi

aslndan kaynaklanm olsayd, Allah kullarna rahmeti böyle açmaz ve

zikrettii delilleri serdetmezdi. Bu durum ‘Allah sana bilmediini öretti.
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O’nun senin üzerindeki hsam büyüktür
*70

ayetinde belirtilir. lahi ihsan

ancak günahkâr vc müsrifler hakknda büyük olabilir. hsan sahipleri

hakknda ise
c
Ihsan sahipleri üzerinde bir yol yoktur

*71
denilir. Çünkü

ilahi ihsan onlara dorudan ve sebepsiz gelmi, bu sayede de onlar

‘muhsin’ yani ihsan sahibi (Allah’ görür gibi ibadet eden) olmulardr.

Bu nedenle ilahi lütuf ve inayet, ihsan sahibi olmayanlarda kalmtr.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

DÖRT YÜZ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
'Yönettiklerinin iini zorlatran kimse, kendi devletini

yok etmek üzere çalm demektir, onlara yumuaklk
gösteren, hükümdar olarak kalr, kölesini öldüren

efendi efendiliini öldürmü demektir, bunun istisnas

benim' Münazelesinin Bilinmesi

Tamlama ve izafet bizi ve O’nu baki klar

O'nun btzdek t hikmeti böyle ite

Kullar/kölelik olmasayd, efendilik olmazd

Kullar yöneten olmasa onlar rnevali olmazd

Kalclm hakknda inandm söyledi

Dirilite, nasl idiysek öyle var edecek bizi

Hak bir eyi yok ederse izale eder

Bizi idare eden içindeyken nasl yok eder ki?

Onun varlyla Allah Yaratan’dr

Yoksa ne kendiliinde bir eseri olur ne bizim Yaratcmz

Allah Teâlâ öyle der: ‘Hamd âlemlerin rabbi Allah’a aittir.*
72

Hâl-

buki burada kendisinin rabbi dememitir, çünkü bir ey, kendisine iza-
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fe edilemez. Bu ifade, Allah’n suretinde yaratm olduu kullarna dö-

nük ilahi bir tavsiyedir. Allah onlarn arasndan dilediklerine büyük

imaml vermitir. Bu imamlk, dünya ve içindeki olanlarla ilgilidir.

Hz. Peygamber ‘Hepiniz çobansnz, güttüklerinizden sorumlusunuz’

buyurur. Çobanln en yücesi büyük imamlk iken en aas insann

organlarndan sorumlu olmasdr. kisinin arasnda ailesi, çocuklar,

örencileri ve köleleri üzerinde imam olanlar gelir. Her insan ilahi su-

rete göre yaratlmtr ve bu nedenle imamlk bütün insanlarda bulu-

nur. mam olmak bakmndan hepsinin hükmü birdir. Yönettii mülk

ise daha önce söylediimiz üzere geniler veya daralr. Öyleyse imam,

yönettiklerinin hallerini her nefes kontrol edebilendir. Böyle bir imam,

Allah’n kendisini üzerlerine vali yapt ve balarna geçirdii kimsele-

rin deerini bilen biridir. Bütün bunlarla da Allah’m kendisinin üze-

rinde gözeten olduunu örenir. O Allah ki kendisini halife atam,

sonra da bir konuya dikkatini çekmitir; insan Allah’tan örenirse, bu

meseleyi anlar. öyle ki: Efendi yönettiklerine kar eksildik yaptn-

da, hiç kukusuz, eksiklik ölçüünce efendilii de eksilmi ve kendini

görevden azletmi olur. Mesela kölesini azat eden kii, köleden azat

ettiini azat etmi saylrken kölede azat edilen ksmn dnda kölelik

sürer. mam (devlet bakan) oyun ve elencesiyle megul olup halk-

nn haz ve elencelerine katlarak bakmakla yükümlü olduklarnn ile-

rine bakmaz vc yönettii insanlarn halleriyle ilgilenmezse, hiç kuku-

suz, bu davranyla kendini azletmi olduu gibi hükümdarlk merte-

besi de onu dlam demektir. Böyle bir insann üzerinde sorumluluk

ve vebal kalaca gibi bakanlk ve efendilii de yitirir. Allah Teâlâ onu

efendiliin iyiliklerinden mahrum brakr. O da pimanln fayda

vermedii yerde piman olur. Çünkü bu konuda sorguya çekilmese ve

kendi haline braklm olsayd yine de sorun olurdu. Bunun istisnas

Allah’tr, çünkü Allah’n mülkünden hiçbir ey eksilmez. Allah’n bir

kulu ölüp berzah âlemine göçerse, bu kez Allah’n orada ölen kii üze-

rindeki efendilii sürer. Hâlbuki bir insann kölesi öldüünde, efendi-

lii ortadan kalkar. Rububiyette bizimle Allah’n arasnda böyle bir

fark vardr. Hz. Peygamber ‘Allah bütün ilerde yumuakl sever’

buyurur. Alim olan insan, yumuakl, yumuak davranan ve yumu-

ak davranlan bilen kimsedir. Her insan yumuak davranan ve yumu-
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ak davranlandr. Her insan bir açdan köle bir açdan sahip ve efendi-

dir. ‘Allah bir ksmnz dierlerinden üstün yapmtr.i5n Bu sayede insan-

lar birbirlerini hizmetçi edinir. Allah ise
*

Dereceleri yükseltendir .’
574

Biz

O’na ait olduumuz gibi O da bize aittir. Biz O’na ait olduumuz gibi

ayn zamanda kendimize de aidiz. Biz O’na ve kendimize aidiz. O ise -

kendine deil- bize aittir.

Bu bölümde ilahi bilginin bilinenlere veya kudretin güç yetirilen-

lere, iradenin irade edilenlere izafesinden daha çetin bir bahis yoktur.

Buradaki güçlük, ilimedeki hadisliktir. Baka bir ifadeyle Kadir, Alim

ve Mürid olmas bakmndan her sfatn konusuna ilimesindeki hadis-

lik bu güçlüü ortaya çkartan nedendir. Çünkü bilineler, güç yetiren-

ler ve irade edilenler, nihayetsiz eylerdir. Allah da sonsuz olmalar iti-

baryla onlar bilgisiyle ihata eder. Durum iaret ettiimiz gibidir. Ke-

lamclar bu durumu örenince, ‘istirsal’ görüünü dile getirmilerdir.

Baka bir kelamc, ilimenin yenilendii görüünü ileri sürmütür. Al-

lah Teâlâ bu makamda ‘Ta ki, bilelim ...’
575

demitir. Baz eski âlimler ise

ilahi bilginin tafsilata ilimeyeceini ileri sürmütür (Allah cüzileri

bilmez görüü). Bunun nedeni, bu alandaki sonsuzluk kadar sonsuzun

varla girmeyiidir. Onlara göre Allah tafsilat ‘tafsilat* olmas itibary-

la tam ve belirli bir eyde deil, bir durumda tafsilat olarak bilir. Bu

konuda akllar, fakir gücündeki çelikiler nedeniyle, çelikiye dümü-
lerdir.

Bize göre bu meselede sorunu çözebilecek olanlar, keif, vecd ve

ilham ehlidir. Onlara göre bilgi, bilen ile bilinenler arasndaki bir nis-

pettir (ba). Bu yorumda sadece Hakkn zat -ki O’nun varldr- var-

dr ve O’nun varlnn balangc ve sonu yoktur ki, bir ucu olabilsin!

Bilinenler ise O’nun varlnn ilitii ve taalluk ettii eylerdir. Böyle-

ce Ailah’m bilgisi varlk itibaryla sonsuz olan eylere, yani sonsuz sa-

ydaki bilinenlere, güç yetirilenlere ve irade edilenlere ilimitir. Bu

konuyu düünmelisin! Çünkü bu konu ince bir bahistir:

Allah varln kendisidir ve O varla girip sonlu olmakla niteie-

nemez. Çünkü varla giren her ey sonludur. Allah Teâlâ varln ta

kendisidir, yoksa varla giren bir ey deildir! Çünkü O’nun varl
mahiyeti demektir. Hakkn dndakilerin bir ksm varla girer ve var-
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la girmekle sonlanr; bir ksm varla girmez, dolaysyla sonlu ol-

makla nitelenmez.

Dikkatini çektiim husus iyi örenmelisin! Çünkü baka bir yerde

bu bahsi bulamazsn. Güç yetirilenler (makdurât) ve irade edilenler bu

ölçüye göre deerlendirilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

DÖRT YÜZ BENC BÖLÜM
'Kalbini benim evim yapp onu bakalarndan

boaltana ne vereceimi kimse bilemez; kalbi Beyt-i

mamur'a benzetmesinler, çünkü oras -benim deil-

meleklerimin evidir ve bu nedenle dostum orada

kalmad' Münazelesinin Bilinmesi

Kalp senin evin benim deil! Mamur kl onu

Senin zikrettiin bir eyi zikretmiyorum ben

Kendimi zikretmem bir perde iken Senin beni zikretmen baka!

Senin beni zikretmen en büyük mutluluk

Ben Seni zikredersem, zikir Senden bize ait

Sen bizim zikrettiimiz bir eyi zikretmezsin

Halil’in meskeni Beyt’in zahiri

Kalbinden dolay, sürekli tabi olursun

Ona yerlemez ve onu imar etmez

Hamd o Allah’a ki O'nu ifade etmez

O, benim kalbimde onu tasvir eder

Allah bizi ve seni Ruhu’l-kuds ile desteklesin, bilmelisin ki, Al-

lah’n rahmeti her eyi kuatmtr. O’nun rahmetinin bir yönü, kulu-
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nun kalbini rahmetle yaratm ve onu rahmetinden daha geni yapm
olmasdr. Çünkü müminin kalbi Hakk sdrr. Nitekim Allah öyle

der: ‘Beni yerin ve göüm sdramad, mümin kulumun kalbi sdr-
d. 5 Allah’n rahmeti geniliine ramen Allah’a taalluk edememi veya

O’nu sgdramamtr. Çünkü rahmet Allah’tan olsa bile O’na dönmez.

Hâlbuki Allah kulunun kalbinin O’nu sdrmasn imkânsz sayma-

mtr. Çünkü (insandaki parçalar içinde) Allah’tan örenen ve (haki-

kati) Allah’tan anlayan kalptir. Allah kalbe kendisini bilmeyi emreder-

ken, ona ancak yapabilecei bir ii emretmitir. Böylecc Hak kulun

kalbinde bilinen ve akledilen olur. Hâlbuki Allah merhamet edilen diye

nitelenemez. Bu durum yaratklarnn rahmetinin O’na ulaamayaca-

n gösterir. Buna mukabil kalplerdeki takva O’na ular. Nitekim Allah

'Fakat sizden olan takva Allah’a ular ’376
buyurur. Baka bir ayette Al-

lah’n iarlar kastedilerek -ki onlar bir tür Allah’ bilmedir- ‘onlar kalp-

lerin takvasndandr’577
denilir. Baka bir ayette

‘Onlarn kendileriyle

aklettikleri kalpleri yok mu?’
578

denilir. Allah’n kalpleri akledici diye ya-

ratm olmasnn nedeni, kulun onun vastasyla ilahi hitab anlayabü-

mesidir. Allah’n kula hitap ettii hususlardan birisi, rahmeti her eyi

kuatrken kulun kalbinin O’nu kuattdr. u var ki burada iaret

etmekle yetinip açklamayacam bir sr vardr, öyle ki: Allah bilinme-

yi sevdiini söylemitir. Sevginin gerei ise tannan olmaktr. Bu mak-

satla Allah âlemi yaratm, onlara tannm, onlar da kendisini bilmi-

tir. Öyleyse yaratlmlar O’nu kendi düünceleriyle deil, O’nun ken-

disini tantmasyla tanmlardr. Bu durum ‘
kalbi olan veya kulak veren

ve ahit olan kimse için iarettir.'
579

Muhabbet, zevk bilgisiyken bizde olan ise sevendir. Seven herkes

sevginin gerektirdii eyi bilir. Buradan rahmetin genellii örenilir.

Baka bir hadis, Allah’n gazabnn kulun O’nu gazaba getirmesinden

kaynaklandn belirtir. Öte yandan Allah’n tercüman olan peygam-

berlerin yaratklar kyamette kendilerinden efaat istediklerinde öyle

diyecekleri aktarlmtr: ‘Allah bugün daha önce hiç kzmad ve bir

daha kzmayaca eküde gazaba gelmitir.’ Bu gazap intikamla orta-

dan kalkar. Hz. Peygamber ‘Sadaka Rabbin gazabn söndürür’ der.

Allah kula sadaka verme imkân ihsan edendir. Bu durumda kuluna
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vermeyi nasip ettii sadakayla gazabn söndüren bizzat Allah’tr. Böy-

le ifadeler çoktur. Fakat Allah’n kullar nezdinde bu kadar da O’ndan

(olmak üzere yeterlidir). Biz bir ekleme yapmak istemiyoruz, çünkü

biz O’nu kendisinin bildirmesiyle tandk. Bu da -yaratlmn düünce-

sinden deil- O’nun bildirmesiyle meydana gelen bilgidir.

Allah kulun kalbini evi edinmitir, çünkü oray kendisi hakkndaki

marifetin mahalli yapmtr. Kalp -nazarî bilginin deil- irfan bilginin

yeridir. Allah kalbi koruyarak bakasnn yerletii bir yer olmaktan

sakumDr. Kul (farkl özellikleri) kendinde toplayan varlktr (kevn-i

cami). Bu nedenle Hakk’n o kul için farkl suretlerde, baka bir ifadey-

le her bir eyin suretinde tecelli etmesi gerekir; çünkü kul her eyi bi-

lebilecek (kalbe) sahiptir. Eyay bilmenin yeri ise. kalpten bakas de-

ildir. Allah, kulun kalbinin Rabbinden bakasnn girecei bir yer ol-

masn kskanr ve bunun için kendisinin her eyin sureti ve her eyin

ayn olduunu öretir. Böylece kulun kalbi de her eyi kuatr, çünkü

her ey, Hak’tr. Kalp bu durumda Hakk’ sdrm demektir. Binae-

naleyh herkim hakikati bakmndan Hakk’ bilirse, hiç kukusuz, her

eyi örenmi demektir. Hâlbuki herhangi bir eyi bilen Hakk’ bilmi

saylmaz. Hatta kul, bildiini zannettii eyi bilmiyordur, çünkü onu

bilseydi, onun Hak olduunu bilirdi. Bir eyin Hak olduunu bilme-

yince, kulun o eyi bilmediini söyledik. Allah (kendini sdran kalp-

ten söz ederken) ‘müminin kalbi’ demi, müminden bakasn zikret-

memitir. Çünkü Allah’ bilmek, O’nun bildirmesiyle gerçekleebilir.

Teorik/nazarî düünceyle Allah bilinemeyecei gibi O’nun öretiini

müminden bakas da kabul edemez. Çünkü mümin olmayan kii, ge-

nel itibaryla, Allah’n bildirmesini kabul etmez. Böyle bir insan, söz

gelii, Hakka dair verilen bilgiyi imkânsz sayabilir. Bu balamda ‘im-

kânsz sayanlar’ ksmlara ayrlr: Bir ksm peygamberleri suçlayarak

onlarn hayal gücünün otoritesi altnda bulunduklarn ileri sürer. Bu

ksm, Allah’n kendilerini saptrp hidayet karsnda körlerirdii ve

en çok zarara urayanlardr. Onlar hidayet yolunda kör olanlardr.

Hakikati bilselerdi durumun böyle olduunu da anlarlard. Onlar, bil-

gisizlik ile dinden çkmay bir araya getirmi, bu nedenle de mutluluk-

tan nasipleri yoktur. Allah hakknda böyle bir bilgiyi imkânsz sayan
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baka bir grup öyle der: ‘Peygamberler Allah’ en iyi bilenlerdir. Bu-

nunla birlikte onlar sözlerinde iin kendinde olduu durumu ifade et-

mek yerine insanlarn anlay seviyelerine inmilerdir. Çünkü gerçei

olduu durumda ifade imkânszdr.’ Bu insanlar, kendisine ve pey-

gamberlerine nispet ettii hususlarda Allah’ ve peygamberi tekzip et-

mi, bunu yaparken nazik ifadeler kullanm kimselerdir. Bu duruma

öyle bir misal verebiliriz: nsan sayg gösterdii birinin dinleyenin

onun söyledii durumda olmadm zannedecei konumalar yaptn
görür. Bu kii ona ‘yalan söyledin’ demez, sadece ‘efendim doru söy-

lüyor, gerçek öyle deildir; gerçek efendimin u ekilde söylediidir’

der. Gerçekte bu kii onu yalanlar ve nazik bir ifadeyle onu cahil ilan

eder. te tevile kalkanlarn davran böyledir.

Bir ksm, peygamberin ifade ederken insanlarn seviyesine indii-

ni söylemek yerine, öyle der: ‘Bu sözle kastedilen, sradan insanlarn

anlad deil, u ve udur.’ Burada zikrettikleri yorum, peygamberin

vahyini kendisiyle getirdii dilde mevcuttur. Bu insanlar, hal itibaryla,

önce zikredilenlere benzer. Bununla birlikte onlar bu konuda kendi

görüleriyle Allah’a hüküm dayatrlar ve ‘dilden anlalan budur’ (diye)

kesin hüküm verirler. Hâlbuki an dilin mensuplarnn inand anlam

söylediklerinden bakadr. Bu durumda gerçek anlamn her iki yoru-

mun birden olmas imkânsz saylamaz. Söz konusu tevilciler, Allah’n

kendisine dair vermedii bir hükmü vermi olmakla yanlmlardr.

Onlar, sadece akllarn kendisine balayp snrladklar ve daralttklar

bir ilaha ibadet etmilerdir.

Bir ksm öyle der: -Geldii haliyle vahiydeki lafzlara iman ede-

riz, fakat anlamn bilmeyiz.’ (Bu insanlar gerçekte unu demi olur):

Biz lafza iman ederken vahyi duymam kimseler gibi oluruz ve akln

bize verdii delile göre sözün zahirinden anlalan anlam imkânsz

saymaya devam ederiz. Demek ki bu insanlar da nazik bir üslupla Al-

lah’a hüküm dayatmaktadr. Baka bir ifadeyle onlarm davran, nazik

bir ifadeyle, Allah’a kar çkmak demektir. Çünkü onlar, kendilerini

ilahi hitab duymayanlar gibi kabul etmektedirler. Baka bir grup

‘(vahyin) lafzna Allah'n ve peygamberin lafz hakkmdaki bilgisine gö-

re iman ederiz’ derler. Bunlar, Allah bize abes sözle hitap etmi diyen-
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lerdir, çünkü (onlarn anlayna göre) Allah bize anlamadmz bir

ekilde hitap etmitir. Hâlbuki Allah öyle buyurur ‘Biz gönderdiimiz

her peygamberi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara açklasn.’
5™ Vaka

da böyledir. Allah Teâlâ’nn da buyurduu üzere, peygamber bize ge-

len vahyi bize açklamtr. Fakat söz konusu tevilciler, müslüman ol-

malarna ramen, peygamberin sözlerinin bir beyan olduunu kabule

yanamamaktadr.

Üçüncü durum udur: Onlar Allah’m basiret gözlerinden bilgisiz-

lik perdesini kaldrp nefislerindeki ve ufuklardaki ayederi gösterdii

kimselerdir. Bu sayede (görülen her eyin gerçekte) Hak olduunu,

bakas olmadm görürler. Onlar Hakk’a iman ederler. Daha doru

bir ifadeyle her yönden ve her surette Hakk’ bilirler ve her eyi ihata

ettiini örenirler. Dolaysyla arif her eyi Hak’ta. görür. Bu yönüyle

Hak her eyi ihata eden bir zarftr. Nasl böyle olmasn ki? Allah ed-

Dehr ismiyle buna dikkat çekmi, O’nun dndaki her ey bu Dehr’e

dâhil olmutur. Her kim bir eyi görürse, onu Hakta görmütür. Bu

nedenle Hz. Ebu Bekir ‘Gördüüm her eyden önce Allah’ gördüm’

demitir. Çünkü o ey Hakk’a girene kadar onu görmemitir ve bu

durumda zorunlu olarak o eyden önce Hakk’ görür. Çünkü o eyin

Hak’tan ortaya çkn görmütür. Öyleyse Hak, bütün varlklarn evi-

dir, çünkü O, varlk demektir. Kulun kalbiyse Hakk’n evidir, çünkü

kalp Hakk’ sdrmtr. Fakat söz konusu olan müminin kalbidir,

bakasnn deil!

Kim Hakkn eviyse Hak da onun evidir

Hakkn varl, var olanlarn ayn

Müminin böyle bir genilie sahip olmas, âlemin ve Hakkn sure-

tinde yaratlm olmasndan kaynaklanr. Buna mukabil âlemdeki her-

hangi bir parça Hakkn suretinde deildir. Bu nedenle Hak müminin

kalbini kendini sdrabilecek kadar geni olmakla nitelemitir. Ebu

Yezid el-Bestami arifin kalbinin geniliinden söz ederken öyle der:

‘Ar’, yani Allah’n mülkü ve içermi olduu bütü cüzîler vc onlarn

cevherleri, ‘yüz bin katyla birlikte’ -ki burada snrlama deil sadece

sonsuzluu ve ulalamazl bildirmemek için böyle bir ifade kullana-
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rak varla girenleri kastetmektedir- ‘arifin kalbinde bulunsayd, arif

onlar fark edemezdi.’ Çünkü kalp kadimi sdrrken hadisi (zamanda

yaratlm) nasl mevcut olarak hissedebilir ki?’ Ebu Yezid’in ifadesi,

dinleyenlerin anlay ölçüsünde, kalbin geniliini anlatan bir ifadedir.

Gerçekte öyle demek gerekir: ‘Arifin kalbi Hakk sdrd için her

eyi de sdrr.’ Çünkü Hakkn dnda hiçbir ey yoktur. Dolaysyla

var olan her eyin sureti arifin kalbinde, yani Hakk sdran kulun

kalbindedir.

Arifin kalbi her suretin heyulas

Her suret için bir heyula sanki kalp

Sen unun ve bunun arasnda

Hak seni orada suru olarak yerletirmi

Ebu Yezid’inkine benzer bir cümle Cüneyd-i Badadî tarafndan

söylenmitir. Cüneyd ‘hâdis olan kadime bititiinde geride izi kalmaz’

demitir. Bununla birlikte Cüneyd’in cümlesi, Ebu Yezid’inkinden da-

ha yetkindir. Çünkü hadisi kadime bititirdiinde, iz ve eser hadise

deil, kadime ait olur. Bu karlamayla kendinde gerçek ortaya çkar

ki, o da bizim söylediimizdir (eserin kadim’e ait olmas). Çünkü ese-

rin ve izin bilinmemesi mümkün deildir. Kadim ile karlamazdan

önce eser hadise nispet edilirken hadis kadimle karlatnda kadimde

görülür. Buna mukabil hâdis, eserin kendisi olarak görülmütür. Bu

nedenle Cüneyd söylediini söylemitir.

Bu açklamadan sonra Hz. brahim’in bu mesabede olduundan

kuku duymayz. O ve bütün peygamberler, Hakk’ sdrm kimse-

lerdir. Allah onun srtm Beyt-i Mamur’a dayandrm, fakat oraya

girmemitir. Çünkü oraya girmi olsayd Beyt-i Mamur, Hakk’ s-
drm demek olurdu. Baka bir ifadeyle Hakk’ sdran birini sdr-
m olaca için (dolayl olarak) Hakk’ da sdrm olurdu. Bu yo-

rum, gerçek bir deil, iarî bir yorumdur. Çünkü Hz. brahim’in be-

deni hiç kukusuz duvarlarla snrlanmtr. Burada onun ölümle birlik-

te intikal ettii berzahtaki suretini kastediyoruz.
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iirde geçen ‘Onu kendimden boaltrm’ ifadesine gelirsek, kaste-

dilen, Kuran- Kerim’i okuyan hakknda Hz. Peygamber’in söyledii

sözdür. Hz. Peygamber kutsi bir hadiste Rabbinden öyle aktarr: ‘Be-

ni zikretmenin kendisini benden bir ey istemekten alkoyan kimseye

istediinden daha iyisini vereceim.’ Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘Ku-

kusuz biz zikri indirdik.’
5* 1

Kastedilen Kuran’dr.- Baka bir ayette ise

'Zikir ehline sorunuz'
5*2

denilir. Kastedilen yine Kuran ehlidir, çünkü

Allah
‘
Kitapta hiçbir eyi ihmal etmedik’

5**
buyurur. Kuran, her eyi top-

layan kitap demektir. Kim bakann varlna inanrsa, kalbini Hak için

boaltmas gerekir.

insanlar derece derecedir, çünkü Allah âlemin bir ksmn öteki-

lerden üstün klmtr. Derecelendirmenin en faziletlisi, Allah’ bilmek

hususundaki derecelenmedi r. Baknz! Allah insana kendisine ait olan

el-Alir isminin menzilini vermiken kendisine O’nu bilmede el-Evvel

ismini vermi, melei el-Evvel ve el-Ahir arasnda ihata edilen klm-
tr. Mertebeleri bilen, melein ve insann Allah hakkndaki bilgisinin

(derecesini) de örenir. Bu nedenle melek -ki o Ruhu’l-emin’dir- el-

Evvel isminden el-Ahir ilahi ismine yerlemi kâmil kul olan peygam-

bere vahiy getirir. Bu durum ‘
Allah ahittir’

5*4
ayetinde belirtilir. Allah

kendi birliine ahit ederken kendisiyle balam, sonra melekleri, me-

leklerden sonra bilgi sahipleri ula insanlar zikretmitir. Öyleyse ba-

nda da sonunda da i ve emir, Allah’a aittir. Melek ise o ikisinin ara-

sndadr. Varln durumu da böyledir: lk olmak Hakk’a aittir. Sonra

melei yaratm, ardndan insan yaratm, ona halifelii vermitir.

Hâlbuki melee halifelik vermemiti, çünkü ortadaki ihata edilmi de-

mektir. Melein insandan üstünlüü, Allah katindan ona getirdii va-

hiyle ortaya çkar. Bu durum, akla ve dile göre, üstünlük hakknda ke-

sin delil saylmaz. Nitekim göklerin ve yerin yaratl da insanlarn ya-

ratlndan ‘daha büyüktür (hâlbuki insan daha üstündür).’ Çünkü in-

sanlar feleklerin hareketiyle ve unsurlarda gerçekleen tekvini Kabul

etmekle meydana gelirler. Öyleyse sadece özel yönler olduu gibi hep-

sini kuatan bir yön vardr. Bir varlk bir açdan dierlerinden üstün

iken baka bir açdan da dierleri üstündür.
‘
Allah hakk söyler ve doru

yola ulatrr.’
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DÖRT YÜZ ALTINCI BÖLÜM
'Benden herhangi bir ey nedeniyle bir ey
çkmamtr, çkmas da uygun deildir

7

Miinazelesinin Bilinmesi

Bir ey nedeniyle zuhur etseydik o ey bizden baka olurdu

Bizden baka olan yoktur! Peki zuhur nerededir?

Sen varln kendisisin, baka deilsin

Bu nedenle el-Gayûr îlah’m ben

Ey kulum! Baki olduunu söyleme sakn

Fani ve yok olucusun sen

ler vakit yeniden yaratlrsn

Bu nedenle fena ve nüûr sana ait

Allah Tcâlâ öyle buyurur: ‘Kendisine zuhur edeceim bir ey yok,

çünkü ben her eyin aynym. Öyleyse sadece varlk eyliine sahip ol-

mayan bir eye zuhur edebilirim. Beni ise ancak mümkünler sübut ey-

liklerinde görebilirler. Ben onlara da zuhur ermedim, çünkü onlar sü-

rekli madum iken ben ezeli olarak mevcudum. Benim varlm, zuhu-

rumun ta kendisiyken iin böyle olmas kaçnlmazdr. Ortaya çkan ve

zuhur edenler eylerdeki hükümler, benim isimlerime aittir; gerçekte

ise mümkünlerin hakikaderine aittir. Bunun yan sra varlk benden

baka bir ey deildir. Öyleyse imkân hükümleri, bir hakikatte sureden

ayrtrmtr. Nitekim nazari düünce sahipleri, türlerin cinse, ahsla-

rn türlere ayrlmas hakknda böyle düünür. Sen isimleri görürsün,

ben ise onlarn müsemmasym; esma-i hüsna’y kastediyorum. Eser

onlara izafe edilir, gerçekte eser ve iz, mümkünlerin hakikaderine ait-

tir. Bu nedenle mümkünlerin isimlerinin surederine verilir.

Mümkünlerin isimleri arasnda Allah’n isimleri bulunur. Bu isim-

lerin iki nispeti vardr: Birincisi Allah’a, dieri mümkünlerin surederi-

ne döner. Hak, O’nun varlnda zuhur etmeleri itibaryla deil, suret-

leri olmalar itibaryla mümkünlerin surederinde zuhur edici deildir.
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Bir ey görülemeyecek kadar baka bir eyin varlna yalan iken, o

eye gözükmesi ve zuhur etmesi mümkün deildir. Nitekim havada bu

durum bilinir. Onu görmemizi engelleyen ey, havann gözümüze olan

ar yaknldr. Biz havay göremeyiz ve tabii olarak bize görünmesi

mümkün deildir. Hava bizden uzaklam olsayd, hiç kukusuz ki

onu görebilirdik. Hâlbuki suretlerin kendilerinde bulunduklar cevher-

den uzaklamalar imkânszdr; uzaklasalard, iin kendinde bulundu-

u durumdaki gibi -çünkü suretler cevherde yok olucudur- yok olur-

lard. Onlar ‘Sürekli bir yenilenme halindedirler .

’

585 Mümkünler, ilahi

isimlere sahip olmalar itibaryla, varhkta bu suretleri birbirlerine verir-

ler. Binaenaleyh söz konusu mümkünler herhangi bir sureti ancak el-

Kail, el-Kadir, el-Halik, er-Rezzak, el-Muhyi, el-Mumit, el-Muiz, el-

Muzill gibi ilahi isimler vastasyla izhar edebilirler. Müstanilik ve iz-

zete gelirsek, bunlar, ilahi zata aittir. Allah el-Gani ve el-Aziz’dir. Müs-

taniliin O’na ait olmas, bu suretleri verip zatnn hakikatinin gerei

olarak verdii eyi kabul etmemesinden kaynaklanr. zzetin O’na ait

olmas ise, söz konusu suretlerin var olma hallerinde birbirlerinden

elde edecekleri bilgiyi O’na vererek kendisinde etkide bulunamamalar

demektir. Çünkü suredere ilahi isimler vastasyla elde ettikleri bu ilim-

leri verenler, hakikaderdir. ‘Ta ki bilelim ...’
5116

ayetinin anlam budur.

Allah’n bilen olduunda kuku yoktur. Hak âlim iken mümkünlerin

hakikaderi de bilen ve bilgi kazanandr. Bilgi ise surederin kendisi de-

mektir ve onlar bilgiyi ilahi isimlerden kazanmlardr, lahi isimlere

bilgiyi veren ise mümkünlerin hakikaderidir.

Buradan çokluk ve birliin etken ve edilgenin, eserin ve âlemin Al-

lah ile ilikisi örenilir. Ayrca ortaya çkan surederin çeitlilii, ortaya

çkan ey, kimin ortaya çkt, kimin gizli ve bâtn kald buradan

örenilir. el-Evvel ve el-Ahir, ez-Zahir vc cl-Bâtn’n hakikati buradan

örenilir; bunlar esma-i hüsna sahibinin nitelikleridir.

Bu bölümde zikrettiimiz hususu iyice örenmelisin, çünkü bu

bölüm, kadrini sadece Allah’n bilebildii önemli konular içeren son

derece yararl bir bölümdür. Bu bölümü anlayan kimse, kendisini ta-

nr: Acaba suret midir, süreri veren midir? Yoksa zat gerei yok olucu

mümkünün sabit hakikati midir? Kendini bilen, zorunlu olarak, Rab-
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bini de bilir. Bu balamda Hakk’ ancak Hak bilebilir. Burada bir ön-

celik ve soralk yoktur. Çünkü yokluk halindeki mümkün, Hakk’n

varlna ait ezelilikten sonra gelmez. Ezel Hakk’n varl nedeniyle

bir olduu gibi mümkünün yokluu, sabidigi ve Hak’ta taayyünü iti-

baryla zorunludur. Mümkün Hak’ta taayyün edip baka bir mümkün-

den ayrmam olsayd, ‘feün’
587

yani ol emrindeki hitap kendisine tah-

sis edilemezdi. Bu konuyu anlayan, ‘kün’ emrini kimin söylediini, ki-

me söylendiini ve neticesinde neyin/kimin meydana geldiini, kef ile

nun harflerinin hükmünü kimin kabul ettiini de anlar.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

DÖRT YÜZ YEDNC BÖLÜM
'Benden bakasna bakarsan imekten daha hzla

benden uzaklarsn, bu benim deil, kendi

zayflndan kaynaklanr' Münazelesinin Bilinmesi

Namaz klann saa sola dönmesi namazdan bir çalma

Zaman diledii ekilde onlarla oynar

Dehr’dir O, Meiyet O'ndan

Zamann insanlar insanlarn kendisi

Her eyin isimlendirilen bir kisveye sahip

Adamlarn kalpleri kisvenin kendisi

Ben O’nun sureti, sonra gizlenir

Varlmla gizlenir; çöplükteki sinekler gibi

Varlmn suretiyle var olan tanmlar gibi

Esas aslyla onlardan yücelir
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eyhimiz Ebu Muhammed Abdullah e-ekkaz’n Endülüs’ün bir

ehri olan Grnata’da huzuruna girmitim. eyh Baadand ve benim

Allah yolunda karlatm insanlarn en büyüklerindendi. Bana öyle

dedi: ‘Kardeim! Adamlar dört kiidir. Birincisi ‘Biz senden önce

adamlar gönderdik’ ve ‘öyle adamlar ki ticaret ya da alveri onlar Al-

lah’ zikretmekten engellemez'
5**

ayetinde zikredilenler, (kincisi)
‘
Allah’a

verdikleri söze sadk halan adamlar (üçüncüsü) ‘‘nsanlar arasnda

hacc ilan et, sana adamlar gelir
5590

ayetinde geçenlerdir. Burada binekli

deil, yaya gelenler kastedilir. (Dördüncüsü ise)
‘
Araf üzerinde adamlar

vardr '591
ayetinde geçenlerdir. eyh ‘dört adam’ diyerek, mertebeleri

snrlamt. Çünkü ‘adam’ darken, resul, nebi, veli ve mümin olmak

üzere dört snf vardr. Bu dördün dndakiler dikkate alnmaz, çünkü

bir ey acak -insanlk hakikati bakmndan deil- manevi mertebesi

bakmndan dikkate alnabilir. nsanlk her insanda tektir. Bu yönüyle

insanlar -varlklarna göre deil- menzillerine göre derecelenir ve gii-

zel/iyi, daha güzel/daha iyi veya güzel/iyi olmayan diye ayrrlar. Bu

nedenle eyh adamlar zikrederken dörtten fazlasn zikretmemi,

onunla da ifade ettiimizi kastetmitir. Ayetlerde zikredilen adamlar

bilhassa erkekler anlamnda deildir. Kastedilen, erkek veya dii olsun,

insan türüdür. Ben ona \Sana rical olarak gelirler
”92

ayetinde kastedile-

nin yaya yürüyenler olduunu söylediimde, eyh öyle demiti:

‘Adam tanan olmaz zaten! Binekli olan, tanandr.’ Buradan neyi

kastettiini anladm, çünkü o da Hz. Peygamber’in Burak üzerinde

tanarak isra yolculuunu yaptn biliyordu. Bu nedenle sözünü

kendine braktm ve ona asl üzere kalmann yaratklar için Allah’n

talep ettii ey olduunu belirtmedim. Bu nedenle Allah
‘

Ben seni daha

önce bir ey deilken yarattm'™ buyurur. Yani kendisine bir ey söy-

lenmesi gereken mevcut bir ey deildin. Benim karmda -daha önce

yokluk halindeki gibi- emirlerimi kabul edip itiraz etmemek üzere bu-

lunmalsn. Allah ona belirledii snrlarda durmay, kurallarna uymay

emreder. Mümkün konumas belirlenmi yerde konuur. Bu durumda

konuan, kulun dili vastasyla Hak olur. Ayn durum, kulun bütün

hareket, duru, zahirî ve bâtn hallerinde gcçerlidir. Kendi varlna

bakarak, mevcut olduunu söylemez. Aksine yokluk halinde de kendi-
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sini O’nun suretinde görür. te Hakk’n kendisine hitap ederkenki

murad budur.

Binaenaleyh mümkün, asl itibaryla -müstakil deil- tanandr.

Çünkü zaman içinde yaratlm olan (hadis), tercih olmakszn, kendi

bana var olamaz. Bu durumda onun ‘tanan’ olmas kaçnlmazdr.

Bu nedenle bütün nebiler, sra yolculuu maddi ve bedenle gerçekle-

mise, Burak üzerinde tanmtr. ‘Rüya’ denilen hayal! isra yolculu-

undaysa, hiç kukusuz, kendisini binek üzerinde tanan olarak göre-

bilecei gibi bazen kendisini binek üzerinde tanyor görmez. Fakat

kendisini gördüü surette tandn bilir. Çünkü bedeninin uyku es-

nasnda yatamda ve evinde kaldn bilmekteyiz. Bunu bilmelism!

eyhin ‘bamszlk’ ve ‘binekli olmamak’ hakkndaki görüüne ge-

lirsek, bu, onun kendisinden çekindii eydir. Çünkü bu durum, daha

önce zikrettiimiz ihtilas (armak) demektir. Burada kulu nefsi kendi-

ni müstakil saymakla aldatmtr, hâlbuki gerçekte müstakil deildir.

Bu aldanma, onu Hakkn elinden alm, tanmadn zannetmi, ken-

dini bilememi, kendini bilemeyince Rabbini bilememitir. Burada

‘baka’ onun kendisine bakt kendi nefsinden ibarettir. Böyle bir

zanna dümesi, üzerinde yaratlm olduu aslna dair bilgisindeki ek-

sikliinden kaynaklanr. Hiç kukusuz peygamberlerin mertebesi, nebi-

lik, velilik ve iman olmak üzere, adamlarn (rical) mertebelerini içerir.

Bununla birlikte onlar, taman kimselerdir. Onlarn varisleri de tanr

ve herkes kendinden bunu bilir. ‘Nefsinden’ dedik, çünkü i gerçekte

taman olmay gerektirir ki, bu durum zorunludur. Fakat bu hususta

bilgisi olmayan insan, tanmadn zanneder. Bu nedenle ‘nefsinden

bilir’ diye snrladk. Allah
‘Sana rical olarak gelirler...”

94
der. Onlar

davet eden, Allah’tr. Allah onlara öyle demelerini emretmitir: ‘Ancak

senden yardm dileriz*™ Baka bir ayette ‘Allah’tan yardm isteyin ve

sabredin
*96

buyrulur. Bütün mana, tanandr, çünkü bamsz deil-

dir. nsan müstakil ve bamsz olsayd, Allah’tan yardm ve yardmc

talep etmezdi.

eyhin zikrettii
‘Onlar ticaret veya al veri Allah’ zikretmekten

al koymaz 1597
ayetine gelirsek, söz konusu insanlar ticaretlerinde sürekli

Allah’ zikredenlerdir. Çünkü ticaret Allah’ zikretmekten ibaret olan
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belirlenmi bir kurala ve tanma göre yaplr. Hz. Aye Hz. Peygam-

berin bütün vakitlerinde Allah’ zikrettiini söylemitir. Bununla bir-

likte Peygamber yallarla ve küçüklerle akalard. Bütün bunlar, Al-

lah’ bilen alime göre, O’nu zikretmektir, çünkü her ey, Allah’ zikre-

der. Allah’ zikretmeyen bir eyi gören insan, gerçekte onu görmemi
demektir. Çünkü Allah her eyi varla zikredici olarak yerletirmitir.

Ticaret ve al veri, ayette bahsedilen insanlar Allah’ zikretmekten

alkoymaz. Ayn ekilde *Adamlar vardr, Allah'a verdikleri sözü yerine

getirirler*'™ ayeti de böyle yorumlanr. Kastedilen Allah’n onlardan

ald misakla ilgilidir. Onlar, misak yerine getirmi, Allah da onlar

hakknda ‘sözlerini tutmulardr’ buyurmutur. Çünkü onlar, Allah’a

verdikleri sözü yerine getirirken ayn sözün kendilerinden alnd in-

sanlarn bir ksmn veya çounu sözlerini yerine getirmekten uzakla-

tran nefislere hakim iddialara baskn gelmi kimselerdir. Öyleyse adam

(racül), Allah’a verdii sözü yerine getirirken dürüst ve sadk davranan

demektir. Nitekim Hz. peygamber de, resul ve nebilerden misak al-

nrken Allah’a verdii söze sadk kalmtr.

‘Araf üzerinde adamlar vardr ...’
599

ayetine gelirsek, onlar, menzille-

ri itibaryla adamlarn en büyükleridir, çünkü onlar bütün menzillere

hakim ve muttalidirler. eyh ‘Araf derken iyilik ve günaltlar eit kim-

selere iaret etmemi, Araf’ ‘bütün mertebelere muttali olmak’ özelli-

iyle dikkate almtr. Çünkü burada Araf, cennet ile cehennem arasn-

daki surdur. Onun bâtn rahmettir ki bu ksm cennete bakar; zahiri

ise önünden azaptr; oras da atee bakan yöndür. Ate onun önüne,

yani mukabiline yerletirilmitir. Mukabil ise zt demektir. Dolaysyla

sur, azabn mahalli yaplmamtr. Allah onu rahmetin mahalli yaparak,

‘Bâtnnda rahmet vardr*00 buyurmutur. Allah’n kullarnn dikkatleri-

ni ilerin kendiliklerindeki hakikatlerine nasl çektiine baknz! Fakat

*insanlarn çou bilmez.’
601

Araftakiler Allah’n rahmetinin mahallinde

bulunur. Bu durum -onlarn henüz kendisine girmemi olsalar bile-

cennete tamah etmelerine yol açar. Sonra onlarn yaratlmlarn ma-

kamlar hakknda bilgileri olduunu belirterek ‘Herkesi simalarndan

tanrlar
*02

buyurmutur. Yani kendilerinde yarattmz alamet vasta-

syla onlar tanrlar demektir. Allah ‘Cennet ashabna nida ederler
’605

bu-
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yurur. Hâlbuki onlar henüz cennete girmemilerdir, çünkü onlar, kef

makamndadrlar. Cennete girmi olsalard, oraya girip perdelenmek

nedeniyle kendilerinden gizlenmi olurlard. Çünkü cennet onlarn kef

ettikleri eyi ‘gizleyen yer’ demektir. Allah ‘Onlara selam olsun’
604

buyu-

rur. Bu bir karlama selamdr, çünkü onlar cennedikleri tanr. Bu se-

lam, kendi yanlarndan ayrlarak, cennetlerine gittikleri için uurlama

selamdr. Ayette ‘Allah’tan yardm isteyin ve sabredin
1605

buyurur. Bu

balamda Allah öyle der: Ben kendisine irk koulanlar arasndan irk-

ten en müstani olanm. Bilindii üzere, yardm istemek, amelde irk

ve ortak komak demektir. Amel, Hakle’a ait ise kul nerededir? Kula ait

ise hiç kukusuz Hak kendine ortak klmtr. Bu ölçüdeki bir ortaklk,

fiil tevhidinden onu çekip alr. Kulun amelin ortaya çkt bir yer ol-

duunu bilen, kendisinin vc kabulün gerekliliini de bilir. Ona Allah

kulu ve ameli yaratmtr denildiinde, (bunu kabul edebilir). Kul,

Kadir Hakk’n kendisini var etmedeki kudretini kabul etmeseydi, bi-

zim delilimiz var olmayacakt. Mümkünün (kudreti) kabul etmesi ka-

çnlmaz olduu gibi söz konusu olan kulun yaratl ise, yaratmada

ortaklk da kaçnlmazdr. Bunun yan sra amelde kulun var olmas

zorunludur. Her durumda sen ve O zorunludur! u var ki sen zayflk

özelliiyle nitelenmiken Allah ‘Allah sizi zayflktan yaratt
5606

der.

Çünkü mümkün her durumda kendinden tercihi uzaklatramaz. ‘Son-

ra zayfln ardndan güç yaratmtr.'
607 Bu güç, teklif ve yükümlülük

için vardr. Bununla birlikte insan müstakil deildir ve bu nedenle Al-

lah insana kendinden yardm istemesini emretmitir. Yükümlünün

amelde bir nispeti ve eseri olmasayd, yükümlülük sahih olamayaca

gibi metanet vc kuvvet sahibinden yardm istemek de sahih ve geçerli

olamazd. stersen (ameldeki ve yaratltaki) bu ölçüdeki ortakl

‘kesb’ diye isimlendirirsin, dilersen -anlam bildikten sonra- ‘yaratma’

diye isimlendirebilirsin.

Keif sahibi olan Allah ehline gelirsek, daha önce unu açklam-

tk: Bütün bunlar, varlk hakikatinde ortaya çkan mümkünlerin haki-

katlerini hükümleridir. Söz konusu hükümler, mümkünün kendileriy-

le nitelenmesi bakmndan, Hakk’n esma-i hüsnasmn eserlerinden

meydana gelirler. Bu isimler Hak için isim iken mümkünler için onun
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yokluk halinde nitelik ve sfatlardr. ‘Yokluk halinde’ dedik, çünkü ha-

kikati itibaryla mümkünün varlnn tasavvur edilemeyeceini açk-

lamtk. Mümkün suretlerin varlyla birlikte hükümlerin zuhurunu

kabul edebilir. Onlar, mümkünlerin isimlerinin kendilerine tabi olduu

eylerdir. Allah’n güzel isimleri nitelik olmalar bakmndan mümküne

ait olduu kadar var olan suretlere verilen kevnî isimler de varlk haki-

katine (Hak) ait isimlerdir. Allah öyle der: ‘De ki, onlar isimlendi-

rin*
0*

Ayet müriklere kar delil getirmek amacyla söylenmitir,

isimlendirmi olsalard, ‘u tatr’, ‘u aaçtr5

,
‘u yldzdr’ diyecekler-

di. Hâlbuki bütün bunlar yaratlm isimleridir. Sonra Allah bütün

bunlar açklayarak, gerçein kendisinden örenilmesini istemi ve öy-

le demitir: '‘Bunlar sizin ve babalarnzn verdii isimlerdir. Allah onlar

hakknda bir hüküm indirmemitir .’
609

Siz ekline bakarak bir varln ta,

ötekinin aaç veya yldz veya Allah isminin kendilerine ait olmad
/ mabutlardan birine ait bir isim olduunu söylediniz. O halde Allah’tan

I
baka, Allah’n yaratklarndan kimse ‘Enellah (Ben Allah’m)’ deme-

[

mitir, Bunun istisnas, metinlere yazlm ‘Enellah’ cümlesini okuya-

|

nm sözüdür. Böylece bu ifadenin anlam ve onun terim olarak kulla-

|

nld dilde Hak olduu örenilir. Kâmil kul da o ifadeyi söyler; kâ-

mil kul, Hakk’m görmesi, duymas ve bütün güç ve organlar olduu

kimsedir. Ebu Yezid el-Bestami ve benzerleri bu ksma girer. Onlarn

dndaki insanlar ise, ‘Enellah’ diyemez, sadece dilde kendilerine ait

özel bir ismi sövlerler, bunu bilmelisin.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’
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DÖRT YÜZ SEKZNC BÖLÜM
'Cumartesi günü beline baladn ciddiyet kemerini

çözer, ben âlemden âlem benden fari kald'

Münazelesinin Bilinmesi

Cinsleri yaratmay tamamladk (fari), halk biz yarattk

ahslar geride kalm olumakta

Cömertlik ve nefesler vesilesiyle olumakta; yaratl daimî

Bir gayede sona ermez, belirlenmi gayede

Uzak bir gayedir o, nihayetsiz, kendinden gayri

Onun gerçek ve kesin hakkdr nihayetsizlik

Ben balangcm, görecein bir dönü yok

Çünkü Allah el-Vasi’dir, beni seçen Muhtar’dr O, anlayn!

Ben ilk maksadm, olu bizim oluumuz
x

Son olan varlk yine benim, dikkat buyurun!

Her yönden ter temiz rzklar yiyiniz

Bizden dolay yaratldlar
, siz Allah için olunuz!

Allah öyle der:
lOnhr Cumartesi gününde haddi aanlardr."

610
Bu-

rada -tefsir olarak deil- iarî yorumla öyle deriz: Onlar, rahatlk ne-

deniyle haddi aarlar. Bu nedenle o gün ‘Sebt (cumartesi)’ diye isim-

lendirilmitir. Allah âlemi alt günde yaratm, yaratmaya pazar bala-

m, Cuma tamamlam, bu esnada âlemi yaratm olmaktan dolay

kendisine bir yorgunluk ilimemitir. Yedinci gün olunca -ki hafta yedi

gündür- âlemin yaratln tamamlamtr. Bu yönüyle O’nun durumu,

yorgun düüp istirahat etmek üzere uzanm bir kimsenin durumuna

bezemitir. Söz konusu kii uzanarak, ayaklarndan birini ötekinin

üzerine koyup öyle demitir: ‘Ben hükümdarm.’ Nitekim peygam-

berlerden gelen rivayetlerde böyle denilir. Cumartesi ‘sebt günü’ diye

isimlendirilmitir ve rahat ve dinlenme kastedilir. O gün ebediyet gü-

nüdür. O günde dünya ve ahiretteki her türün bireyleri oluur ve mey-
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dana gelir. Bu balamda yedi gü vardr ve her günün Allah’n kendi-

siyle görevlendirdii bir valisi ve yöneticisi vardr. Böylece i cumartesi

gününe ular. Allah onun için de bir vali görevlendirmitir. Onun gö-

revi, tutmak ve sabit klmaktr. Heba’da suretleri tutmak o valiye aittir.

Ebediyet günü demek olan bu günün gündüzü, cennet ehline ait iken

Cehennem ehline ait olan o günün gecesidir. Bu itibarla söz konusu

günün gündüzünün akam gecesinin sabah yoktur.

Sebtî (diye bilinen) Muhammed Harun Reid’den baka -ki mü-

minlerin emiridir- kimsenin bu güne dikkat çektiini görmedim. Mek-

ke’de Cuma günü namazdan sonra tavafa balamtm. Güzel görü-

nümlü heybedi ve vakarl bir adam gördüm. Önümde Kabe’yi tavaf

ediyordu. Adam görünce onu tanyor muyum diye kendisine bakmaya

baladm. Daha önce onu orada görmemitim. Üzerinde yolculuktan

geldiini gösteren bir iz yoktu. Elbisesi temiz ve parlakt. O esnada

adamn bitiik iki adamn arasndan geçtiini gördüm. Adam onlarn

arasndan geçiyor, fakat onlar ayrmad gibi adamlar da kendisinin

farknda olmamlard. Ben de onun ayaklarn bast yerleri takip

ederek, ayan kaldrd yere ayam koymaya baladm. Dikkatimi

kendine vermi, kendisini yitirmeyeyim diye gözlerimi ondan ayrm-

yordum. Bir anda aralarndan geçtii bitiik iki adamn yanna geldim

ve ben de tpk onun gibi aralarn açmadan onlarn arasndan geçtim.

Bu duruma armtm. Yedinci tavaf tamamlaynca bulunduu yer-

den çkmaya niyetlendi. Bunun üzerine kendisine selam verdim, Sela-

mm ald ve bana tebessümle karlk verdi. Ben de kaçrmak korku-

suyla gözümü bir an bile ondan ayrmyordum, çünkü onun bedene

giren bir ruhanî olduu zannma kaplmtm. Gözün onu kayt altnda

tumgnu biliyordum. Kendisine öyle dedim: ‘Biliyorum ki, sen be-

dene girmi bir ruhsun.’ O da ‘doru’ diye karlk verince ‘Kimsin?’

dedim. ‘Ben Sebtî Harun er-Reid’im’ dedi. Ona ‘Dünya hayatndaki

günlerinde durumunun nasl olduunu sormak istiyorum?’ deyince

‘sor’ dedi. öyle dedim: ‘Duyduuma göre senin ‘Sebtî (cumartesi

adam)’ diye isimlendirilmi olmann nedeni, haftann dier günlerinde

yiyecein besini o günde kazanyor olmandr.’ öyle dedi: ‘Sana ulaan

haber doru! Gerçekten de öyle yapyordum.’ Sordum: ‘Niçin çal-
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may dier haftann günlerine deil de Cumartesi gününe tahsis ettin?
5’

Adam ‘Güzel bir soru sordun’ dedikten sonra öyle devam etti: ‘Duy-

duuma göre, Allah âlemi yaratmaya Pazar günü balam, Cuma’da

tamamlam. Cumartesi olunca uzanm ve ayaklarndan birini öteki-

nin üzerine koyarak ‘Ben hükümdarm!’ demitir. Rivayetlerden bunu

örendim. O esnada hayattaydm ve kendi kendime öyle dedim: ‘Al-

lah’a yemin olsun ki, ben de böyle çalacam. Bu nedenle pazar gü-

nünden balayarak haftann dier alt gününde sadece Allah’a ibadet

etmek üzere megul oldum ve kendi kendime öyle dedim: ‘Allah bu

alt günde bize inayet buyurduu gibi ben de o günlerde kendimi O’na

ibadete adayacam. O günlere nefsimin iini kartrmam. Cumartesi

olunca, haftann dier günlerinde ayakta kalmam salayacak besinleri

tedarik etmek üzere kendim için çalacam. Nitekim bize aktarld-

na göre, Allah o günde ayaklarndan birini ötekinin üzerine koyar.’

‘Ben hükümdarm’ ifadesi bir hadistir ve Allah bana bu konuda fetih

ihsan etmitir. Ona öyle dedim: ‘Yaadn vakitte zamann kutbu

kimdi?’ öyle dedi: ‘Övünmek gibi olasm, bendim.’ Ben de öyle

dedim: ‘Bana da öyle denilmiti.’ ‘Sana bu bilgiyi veren doru söyle-

mi’ diyerek ayrlmak üzere izin istedi, ben de ‘siz bilirsiniz’ diye kar-

lk verdim. Adam da sevgiyle ve dostça selamlayarak yanmdan ayrld.

Arkadalarmn bir ksm ve oradakiler beni bekliyordu. Çünkü onlar,

Gazali’nin -Allah kendisine rahmet eylesin- lhyau Ulumi'd-Din’ini oku-

makla meguldüler. Tavaf için iki rekât namaz kldktan sonra yanlar-

na geldim. Onlardan birisi olan Nebü b. Hazcr b. Hazrun es-Sebti ba-

na gelerek öyle dedi: ‘Seni yakkl ve tanmadmz bir adamla ko-

nuurken gördük. Adam bu civarda görmemitik. Seninle konuan

kimdi ve ne zaman geldi?’ Sustum ve adamn durumu hakknda bilgi

vermedim. Sonra baz kardelerime bilgi verdim. Onun halini anlatt-

mda, kardelerim ard ve hayrete dütüler.

Allah sana ve bize yardm etsin, bilmelisin ki, Hakk’n alt günde

tamamlad i, cinslerin yaratlmasyd. Türlerin bireylerinde ise böyle

bir ey söz konusu deildir. Bu alanda yaratma iini tamamlamak za-

manla gerçekleir. Bu durum ‘Sizin için fari kalrz*u ayetinde belirti-

lir. Burada haklarnda ‘De ki O her gün bir itedir
'612

denilen e’nlerden
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bizim için fari kalmak kastedilir. Allah dünyada bizim için o

e’nlerden fari kalnca, bu kez e’nler, Berzah’a ve ahiret diyarna gö-

çer. Binaenaleyh i, birinden ötekine olmak üzere, sürekli fari kalma-

lar eklinde devam eder. En sonunda her eyi kuatan rahmetin vakti

gelir. Bundan sonra fera ve bo kalma geride kalmaz. Aksine iki yerde

de sonsuza kadar olmak üzere, sürekli ve sabit bir varlk söz konusu-

dur. O iki yer cennet ve cehennemdir. Gerçekte de durum öyledir. Al-

lah’n âlemden ‘fari’ kalmas, zikretmi olduumuz bu ölçüde gerçek-

leir. Alemin O’ndan fari kalmas, âlemin O’na delil olmaktan feragat-

tir, baka bir yön söz konusu deildir. Allah hakknda bilgi vermeye

gelirsek, bu durum süreklidir. Fakat ahirette talep olmakszn bilgi ve-

rilir. Orada tecelli gibi kabul de süreklidir. Öyleyse bilgi, sürekli, bana

zuhur eder.

"Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

DÖRT YÜZ DOKUZUNCU BÖLÜM
'simlerim senin üzerinde perdedir, onlar kaldrrsan

bana ularsn' Münazelesinin Bilinmesi

Settin perden bizim isim ve niteliklerimiz

Varlklarmz oluumuzdur ve deriz ki

Yüce devlet bize ait, bakasna deil

Rabbimizden bakas yok, kzarz

O kimseye! iyi aratr söylediini

O sözü söyleyen zalim ve cahil

Hakkndaki baka her söz snrl

Benim her sözüm O’na yönelir
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Benimle O’nun arasndaki perdeler kalkmaz

Varlktr budar, yol bulunmaz ona

Allah bize ve saa kendinden bir ruh ile, yardm etsin, bilmelisin

ki, insan gerçekte bir kuldur ve yaratl özellii olan acizlik, zayflk,

en basit bir eye muhtaçlk ve dikenden bile ac duymak gibi özellikleri

kendinde bulur ve bütün bunlar ‘zevk’ ederek örenir. Buna ramen

insan, bakanlk ve öne geçmek arzusunu izhar eder. Bir bakasna tesir

etme imkân bulunca, tesir eder ve kendinde bütün bunlarn arzu ve

isteini bulur. Çünkü Allah insan kendi suretinde yaratmtr: Allah

ise izzet, büyüklük ve azamet sahibidir. Söz konusu özellikler, insann

üzerinde yaratlm olduu surete tabi hükümler olduklar için, kula da

yaylmlardr.

Allah adamlar, ilahi surette yaratlm olmalarnn kendilerini

yoksulluk, zillet ve kulluktan uzaklatrmad insanlardr. Onlar, ilahi

surette yaratlm olmann zorunlu gerei olan bu halleri kendilerinde

bulduklarnda, Hakkn kendileri için belirlemi olduu yerlerde o özel-

likleri izhar ederler. Nitekim Allah büyüklüü ve azameti kendisine ait

bir nitelik yapm, belirli yerlerde onunla zuhur etmiken buna karlk
kullarna tenezzül ve onlara sevme özelliiyle de tecelli etmitir. Bu
esnada Allah sanki kullarna muhtaç gibidir ve kendisini onlarn yerine

koyar. Hak bu nitelie sahip olduu halde sizin suretlerinizde size te-

nezzül etmi ise, siz bu durumunuzla (yoksulluk ve zillet halinden)

ayrlmamaya daha layksnz. Bu esnada nefsinizde bulduunuz ve ilahi

suretin gücünden kaynaklanan kuvvete bakmamaksnz. Çünkü o kuv-

vet -sizin deil- O’nundur. Nitekim size tenezzül ediinde ortaya çkan

hal de -Allah’a deil- size aittir. Allah’n esma- hüsnas sizde bulunup

onlarla nitelenmemi olsaydnz, sizde böyle bir durum ortaya çkmaz-

d. Öyleyse isimlerini Allah’n suretine irca etmelisiniz, kendinize de-

il! O’ndan size indirilmi eyleri almalsnz, çünkü o sizin niteliiniz

ve sizin isminizdir. Böyle yaptnzda, O’a ulam olursunuz. Baka

bir ifadeyle ‘yaknln ehli’ olursunuz. Çünkü Hakka yakn adna ya-

knlk veya Hak ile oturmak ve O’nun âlemde müessir isimlerinden

biriyle veya bir tenzih ismiyle sohbet etmek, sürekli deildir. Öyle bir

insan, O’nun izzetini gördüü için zelil olarak, müstaniliini gördüü
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için yoksullukla ve kudretinin nüfuzunu gördüü için hazrlanarak Al-

lah’n huzuruna girer. Böylece kendisine göre yaratlm olduu ilahi

suretin kendisine kazandrd bütün hükümlerden soyutlanr. te ta-

savvuf yolunun efendilerinin yöntemi ve görüü budur. Onlar, bu ko-

nuda öyle demilerdir:
£(Bu yolda) ki dost arkadalk yapmaz; sadk

sddîk olana arkada olabilir.’ Bu nedenle Hz. peygamber -iki kii bile

olsa- birini bakan dierini uyan yaparak insanlar bir yere göndermi-

tir. Böyle olmasayd, bozgun ortaya çkar ve nizam dalrd. Bu du-

rum, asl hükmüne tabi bir hükümdür: Allah karsnda baka bir ilah

olsayd, varlktaki nizam ve düzen bozulurdu. Nitekim Allah ‘O ikisinde

Allah’tan baka ilahlar bulunsayd, onlar bozulurdu'
61

3

buyurur. Kim Hak

ile sohbet etmek isterse, yaratlnn hakikati demek olan zillet ve

muhtaçlkla O’nun huzuruna girmelidir. Kim yaratlm ile sohbet et-

mek isterse, Rabbinin belirledii eriata göre sohbet etmelidir, yoksa

Rabbinin suretiyle veya nefsinin suretiyle deil! Böyle yapmak yerine,

eriatn belirledii davrana göre bakasyla sohbet etmek gerekir. Bu

durumda insan her hak sahibine hakkn vererek Hakk’n suretinde bir

kul veya kulun suretinde Hak olur. Bunlardan hangisi olursa olsun,

böyle bir durumda üzerinde sorumluluk kalmaz.

Bütün bunlar Allah ehlinin görüleri ve yöntemi olduu için, Al-

lah bize ihsan ettii bilgide fazlalk hsan etmitir. Bunun yan sra biz,

vardklar görülerde onlara ortak olduk. Bu balamda Allah hepimize

unu öretmitir: Kulun kendisiyle nitelendii vasflar veya ona veril-

mesini hak ettii isimler ile kendisiyle nitelendii ilahi isimler arasnda

fark yoktur. Gerçekte bütün isimler, ilahi isimlerdir. Allah ehlinin ken-

disinde kulluun gerektirdiini söyledikleri bütün niteliklerle kul zu-

hur ederken suret ona ait deil, Allah’a aittir. Ona ait olan kendinden

baka bir ey deildir; kendisi ve hakikati ise varlk sfatn ancak Al-

lah’tan kazanmtr. O halde Allah onu bir isimle isimlendirdiinde, o

isim gerçekte Allah’a aittir. Kul üzerinde yaratld ilahi suretin gerek-

tirdii isimlerden ve kendi yaratlndan kaynaklanan isimlerden so-

yudannca, geride kendinden bakas kalmaz. Bu esnada onun nitelii

ve ismi yoktur, sadece kendi (ayn) geride kalmtr. Böyle bir durum-

da Allah katnda ‘yakn’ birisi olur. eyhimiz Ebu Yezid el-Bestami
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‘imdi ben sfat olmayan bir haldeyim’ derken bizim bu görüümüze

uygun bir görü söylemitir. Allah onu bu makama yerletirdiinde,

geride herhangi bir nitelii kalmamtr. Binaenaleyh kulun bütün

özellikleri, Allah katndan ödünç alnmtr. Onlar, gerçekte Allah’a

aittir. Allah onlarla bizi nitelemi, biz de edebin gereiyle onlar kabul

etmiizdir. Bununla birlikte onlarn -bize deil- Allah’a ait olduunu

da biliriz. Bizim hakikatimiz, itiraz etmemeyi gerektirir. Yani bizim

hakikatimiz, mutlak ve zorunlu teslimiyettir, yoksa onun nitelii olan

teslim deildir. Gerçi bu da ona ait bir niteliktir. Kul kendi zatndan

baka bir eye sahip olmaynca, zorunlu olarak, Hak (bu soyutlanmay-

la birlikte) kulun nitelikler olur ve ‘Sen benim gerçek kulumsun’ der.

Bu durumda kul gerçekte Hak vastasyla duyar, O’nun vastasyla gö-

rür, O’nun vastasyla bilir, O’nun vastasyla yaar, O’nun vastasyla

güç yetirir, hareket eder, O’nun vastasyla durur, O’nun vastasyla

irade eder, O’nun vastasyla kahreder, O’nun vastasyla verir ve

O’nun vastasyla engeller. Kuldan ortaya çkan veya kendisinden mey-

dana gelen herhangi bir ey, kuldan deil, Hak’tan meydana gelmitir.

Kulun kendinden baka bir eyi yoktur. Onun bunu bilip bilmemesi

durumu deitirmez. Allah’ bilenler, Allah’n dndaki eya hakkmda-

ki bu kadar bilgiyle kurtulua ermilerdir, yoksa onlar daha önce deil-

ken bir hale ulam deillerdir. Çalanlar böyle bir i için çalmal,

yaranlar böyle bir i için yarmaldr.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

DÖRT YÜZ ONUNCU BÖLÜM
'Var ancak rabbinedir' ve Benimle izzet bulun ki,

mutlu olasnz' Münazelesinin Bilinmesi

Allah’n ötesinde kimse için bir gaye yok

Tereddütsüz gerçek bu
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Hakkn makamdr o, amayn sakn

Bu makamda baka her makam haran

Kardelerim! Ona ulanca dönün geri

Bu öyle bir bilgi ki tereddüt yok onda

Siz O’ndan kendinize dönersiniz

Sonra halk ve imam eitlenir

O’nunla izzet bulun ki, mutlu olun

hnam’dan baka izzet sahibi yok

Gayelerinin gerçeklemedii gördüklerinde

Bir de hallerindeki süreksizlii, derler ki:

Hak bizim varlmzdan yüz çevirdi de ‘uyudu’

Dilde bunun için ‘uyku’ diye isimlendirildi bu hal

Allah öyle der:
c

£y Yesrib ehli! Sizin için bir makam yok, geri âö-

nün.*
14 Baka bir ayette ‘Dönü Rabbinedir

’615
denilir. Hz. Peygamber

ise ‘Allah’n ardnda kimse için bir gaye yoktur’ demitir. Allah ise ‘Al-

lah onlar arkalarndan ihata etmitir
*16

der. .Sadece Allah ve biz varz!

O bizi ardmzdan ihata edendir. O’nun ardnda ise mutlak yokluktan

baka bir gaye yoktur. Mutlak yoklukta ise Hak ve halk bulunmaz. Bi-

naenaleyh Allah bizi ihata edendir. Öyleyse bizim ardmz, her yönden

O’na aittir. Bu ayete göre, biz O’nu asla göremeyiz. Çünkü bizim yü-

zümüz, kendisinden çktmz merkez noktaya çevrilmitir ve yüzle-

rimizi ancak o noktaya çevirebiliriz. B itibarla merkez nokta, bizim

kblemiz ve imammzdr. Bir varln nitelii böyle ise -ki i dairedir-

arkamz, zorunlu olarak bizi ardmzdan ihata edene ait olur. ‘Var

Rabbinedir
* 17

ayetine baktmzda ise, ayette bizim yüzlerimiz deil,

srtlarmz kastedilmitir. Çünkü biz geriye doru çevreye yönelerek

yürüdüümüzde, Allah’n bizi ardmzdan ihata ettiini görürüz, çün-

kü O varlktr. Ardmzda olmasayd, varmz yoklua olacakt. Yok-

lua düseydik, varlmz ortaya çkmayacakt. Öyleyse bizim yokluk-

ta bulunmamz imkânszdr. Çünkü Allah -ki mutlak varlktr- bizi ar-

dmzdan ihata eder ve biz O’na varrz. O halde Allah’n varl ve bizi
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ardmzdan ihata etmesi, bizimle yokluk arasnda perde olur. Öyleyse

‘Var Rabbiredir
5618

ayeti ile ‘Allah arkalarndan ihata edendir
’619

ayeti

arasnda uzlatrlmayacak ekilde bir kartlk yoktur. Bu iki ayetin

nasl uzlatrlaca bellidir. Öyleyse âlem noktayla çevre arasndadr.

Nokta ilk, çevre sondur. lahi korama, her nerede olursak olalm, bize

elik ederek bizi kendisine döndürür. ise dairevîdir. Onun görülüp

snrnda durulacak ucu yoktur. te böyle bir keif sahibi olan Mu-

hammedi’ye ‘Sizin için bir makam yoktur’ denilir, çünkü i dairevîdir.

‘Geri dönün.’ Âlem sonsuza kadar varlk feleinde yüzer durur, çünkü

orada bir nihayet yoktur. Âlemin yüzü, kendisini var eden el-Evvel is-

mine bakar dururken âlemin srt ise kuatc el-Âhir ismine bakar du-

rur; ardyla o isme ular. Çünkü âlem önünden gördüü gibi ardndan

da görür. Fakat halin deimesiyle idraki deiir. htilaf olmasayd,

herhangi bir varlk farkllamayaca gibi fark da ortaya çkmayacakt.

Varlk bir deirmen, benim üzerimde döner

Ben onun kutbuyum ve tükenecek deilim

Yok olsaydm dönmezdi deirmen ve olmazd zaten

Fakirlik âlemin niteliidir, yoksuldur o

Ey gördüü halde hakikati bilmeyen kii!

Bil ki bütün ileri tecrübeyle bilirsin

Cem’fark kendinden perdeler

Cem' farka delil o da görüyor zaten

Bir gruba öyle denilmitir: ‘Ardnza dönün ve nur arayn.’
620

Bu-

nun üzerine onlara ‘Hak’ denilmitir, çünkü Allah onlar arkalarndan

ihata etmitir ve Allah nurdur. Onlar ile arasna bir sur çekmi olma-

sayd, kendilerine ‘Nur arayn’ denildiinde aradklar nuru bulacaklar-

d. Hâlbuki dünya hayan, yükümlülükler vastasyla nurlar kazanma

yeridir ve oras meru Rimellerin yeridir. Baka bir ifadeyle dünya haya-

t, bir yükselme ve kazanma yeridir. Ahirete yöneldiklerinde, bu kez

dünya arkalarnda kalr ve onlara ‘Ardnza dönün, nur arayn’ denilir.

&
Yani herkesin nuru ancak dünya hayatndan meydana gelebilir. Bunun
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üzerine, onlar ile dünya hayat arasna engelleme suru çekilir. Bu sur

nokta ile çevre arasnda dönüp durur. Cennet ehli, sur ve çevre arasn-

dadr ve mr onlarn ardndadr. Surun onlara bakan iç tarafnda rah-

met bulunur. Surun yüz taraf ise onun d yönü ve zahiridir ve çevre-

ye bakar. Cehennem ehli nokta ile surun zahiri arasndayken onun za-

hiri belirli bir süreye kadar azap içerir. Sur iki yer arasnda bir perde-

dir, yoksa iki nitelik arasnda deil! Çünkü sur da kendiliinde rahmet-

tir. Onun kendisi ise iki diyar arasmdaki ayrmdr. Azap surun ön tara-

hndadr, içinde deil! çinde ise rahmet bulunur. Azap surun içinde

bulunsayd, cehennemlikler için azap ebedi olurdu. Nitekim cennet

ehli üzerinde rahmet ebedidir. Öyleyse sur ortadan kalkmayaca gibi

onun rahmet olmas da ortadan kalkmaz. Bu durumda bâtnda ve içte

bulunan eyin dta ve zahirde gözükmesi kaçnlmazdr. Bu durumda

surun zahirinin mukabilinde olan kimseyi rahmetin kuatmas kaçnl-

mazdr. Bu nedenle onlara ‘Nur arayn’ denilmitir. ‘Rahmet arayn’

denseydi, o esnada surun varlnda onu bulacaklard.

Cennet ehli atetekileri görerek (içinde bulunduklar) nimetin de-

erini anlamak istediklerinde, söz konusu surun üzerine trmanrlar,

rahmete dalarlar ve cehennemlikleri görüp oradan kurtulmu olmann

hazzn tadarlar. Bu haz öyle bir hazdr ki, onun benzerini cennet ni-

metleri içinde bulamazlar. Çinkü korkudan sonra gelen güven insana

daha önceki güvenden daha çok haz verir. Cehennem ehli ise rahmetin

kendilerini kuatmasndan sonra onlara bakar. Bu durumda cehen-

nemde olmakla birlikte haz alrlar ve cennette olmadklar için Allah’a

hamd ederler! Bunun sebebi, cehennemliklerin o esnadaki mizaçlardr.

Onlar, bu mizaçla cennete girselerdi, zorunlu olarak ac duyacak ve

zarar göreceklerdi.

in gerçeini anladysan, nimetin (mizaca) yatkn olan ey demek

olduunu, buna mukabil azabn -hangi türde olursa olsun- mizaca yak-

tn olmayan ey demek olduunu da anlam olmaksn. Her nerede

olursan ol, mizacna yatkn bir ey sana ulanca, nimet içinde olursun.

Mizacma yatkn ve uygun olmayan bir ey ulatnda, azap çekersin.

Binaenaleyh mekânlar sahiplerine scvdirilmitir. Cehennem, kendi eh-

linin vatandr. Onlar, oradan yaratlm ve tekrar oraya dönmülerdir.
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Ayn ey, ehii için cennet için böyledir. Olar da oradan yaratlm ve

oraya dönmülerdir. Mertebenin hazz, mertebe ehli için zatî ve zorun-

lu bir durumdur. Bununla birlikte onlar, ameldeki arlk veya ihmalle

ilgili geçici bir durum nedeniyle (bu hakikatten) perdelenmilerdir.

Onlarn halleri bakalam, kendilerindeki hastalklar mertebenin haz-

zndan onlar perdelemitir. Bu hastalklar onlara getiren ise bizzat

kendileridir.

Öyle ki (cehennem ehli olan) o insanlar, ac çekmelerine ve hasta-

lklara maruz kalmalarna yol açan amelleri ilememi olup kabirlerin-

den kendi mekânlarnn mizacna göre diriltilmi ve sonra da cennet ile

cehennem arasnda serbest braklm olsalard, hiç kukusuz, balk su-

yu tercih edip havadan kaçt gibi onlar da cehennemi seçerlerdi. Ba-

lk kara canllarn hayat ilkesi olan havadan kaçarken kara canllar da

su canllarnn hayat ilkesi olan suda ölürler. Bunu bilmelisin!

Bu itibarla Hakk’n karsnda sürekli kalamazsn, çünkü öyle de-

nilmesi kaçnlmazdr: ‘Onlar köklerine döndürün.’ Hâlbuki onlar

evlerine veya zevcelerine döndürün denilmemitir. ‘Kökler’ denilmi

olmasnn anlalan bir sebebi vardr: Onlar köklerine döndürülüp

mülklerini gördüklerinde, artk o mülkte kul olarak gözükmeleri im-

kânszdr. Onlar köklerinde hükümdar ve sahip olarak ortaya çkar,

aileleri onlar yüceltir, nefislerinde bir izzet bulunur. Bu durumda ha-

kikat onlara öyle der: ‘Bu yerin size kazandrd izzet sizden deil,

Allah’tan olmaldr.’ Artk mülklerinde Allah’n izzeti sayesinde aziz

olurlar. zzet asl itibaryla Allah’a peygamberine ait iken müminlere

ise -asl itibaryla deil- ilahi bir hediye olarak ait olur. Bu bilgiyle Al-

lah katnda mutlu olurlar ve O’nu yeni bir tecellide bulurlar. Allah’

bilenler sürekli tecelli içindedir, çünkü onlar, Allah’n her suretin ayn

olduunu bilirler. Bununla birlikte onlar için Kesib’te genel tecelli var-

dr. Bu tecelli, sürekli bulduklar zevkten farkl baka bir zevk verir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

Yirmi Sekizinci Sifir, dört yüz onuncu bölümün sona ermesiyle

birlikte sona ermitir.
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